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Jakość,Designi Innowacja

Jakość
Od ponad 60 lat markaLiebherrgwarantuje innowacyjne,
wysokiej jakości chłodziarki i zamrażarki.Przezcały proces
tworzenia naszychartykułów, od początkowej koncepcji
produktu,poprzez jego opracowanie, produkcję,aż do
wypuszczenia na rynek, naszymgłównym celemjest
dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości.Nieustannie
wdrażamynowe koncepcje produktów, któremająza
zadanie umożliwiaćprzechowywaniewbezpieczny
sposóbżywności oraz wrażliwych na temperaturępróbek,
leków lubmateriałów badawczych wykorzystywanychw
laboratoriach. Umiemypracować zgodnie zeszczególnymi
wytycznymi,wiemyrównież co jestpotrzebne do stworzenia
urządzeńchłodniczych, któresąniezawodne w 100%przez
24 godziny na dobę, 365 dni w roku.Badania
przeprowadzamy już naetapie opracowania produktu,
aby zapewnić, żewszystkiepodzespoły chłodzące,
mechaniczneoraz elektrycznebędą działać odpowiednio i
przez długi czas.Gwarantujemyrównież optymalnąobsługę
i niezawodność eksploatacyjną naszychurządzeń. Jednym
z naszychbadań jest kontrolazawiasów drzwiowych,
podczas którejmusząoneprzejśćco najmniej100.000 cykli
zamykania, co jest równoznacznez 15 latami korzystania
z produktu.Podczasprocesuprodukcji przeprowadzamy
również kontrole wzrokowe. Dzięki temumożemy
zagwarantować odpowiednią zgodnośćwszystkich
elementówi podzespołów, dla zapewnienia maksymalnej
funkcjonalnościi wydajności produktów.

Design
Urządzenia Liebherrdo zastosowańprofesjonalnych
odznaczają sięszczególnympołączeniem estetyki i
funkcjonalności.Dzięki eleganckiemu i ponadczasowemu
wzornictwunaszechłodziarki i zamrażarki spełniają
najwyższestandardyzwiązane z estetyką.Wyjątkowy
wygląd urządzeńobjawia sięwwielu aspektach,od
wykorzystaniastali nierdzewnejpodczas produkcji, po
dobór najlepszychmateriałów i komponentówwewnętrzu.
Dzięki spójnej koncepcji naszeurządzenia dobrze się
razemprezentują,a łączenie ich jestbardzo proste.

Innowacja
Nieustanny rozwój wysokiej jakości produktów jestdla
nasniezmiernieważny.Z tego względu wszystkiezakłady
produkcyjne Liebherrdysponują centrami rozwoju
wyposażonymiw nowoczesnysprzęt i posiadającymi
wysocewykwalifikowanych pracowników. Inwestujemyw
badania i rozwój, ponieważ dzięki nimmożemyoferować
naszymklientomnajwyższą i długotrwałą jakość,
równocześniespełniając własnewysokienormy.Naszym
celem jestbycie najlepszymiw branży, w każdymmożliwym
aspekcie. Innowacyjność,zarówno w technologii chłodniczej,
jak i w zakresieudogodnień i bezpieczeństwa, zawszebyła i
pozostanie istotnymfilarem historii naszej spółki. Pracujemy
z poświęceniemi pasją, aby wdrożyć innowacyjne
rozwiązania w naszeprodukty i ustanowićnowestandardy
na rynkuchłodziarek i zamrażarekdo zastosowań
komercyjnych.Co więcej, urządzenia sąwyjątkowo wydajne
dzięki zastosowaniuwnichnajnowocześniejszej elektroniki,
połączonej z optymalnymsystememchłodzenia,które razem
tworzą ekonomicznyi przyjazny dla środowiskaprodukt.

Liebherrjako lider w branży chłodziarek i zamrażarekoferuje szerokągamę
niezawodnych urządzeń do zastosowaniaw celach komercyjnych.Wyjątkowa jakość,
ponadczasowe wzornictwo oraz innowacyjnośćcharakteryzujące naszeprodukty są
wyznacznikiemwielu lat naszegodoświadczenia w produkcji nowoczesnychurządzeń
chłodniczych. Każdego dnia produkty Liebherrpozwalają naszymklientomkorzystać
ze specjalistycznejwiedzy, którąnabyliśmyw ciągu dekad obecności w branży.
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DrHansLiebherrstworzył Grupę Liebherrw 1949 roku.Przez
ponad 70 lat swojego istnienia rodzinnybiznesLiebherr
odznaczał sięstabilnością i niezawodnością. Liebherrjest
jednymz największychproducentów sprzętubudowlanego,
a także odnosi sukcesywwielu innychbranżach. Grupa
działa wsposóbzdecentralizowanyi posiada ponad
48.000 pracownikówna całymświecie;działalność
podzielona jestna niezależneoddziały.

Obecnie Grupa działa w jedenastusektorach:prace
ziemne,wydobycie materiałów, dźwigi mobilne,dźwigi
wieżowe, technologia betonu,dźwigi wykorzystywanew
transporciemorskim,lotnictwo i ruchdrogowy, obrabiarki
i systemyautomatyzacji, AGD,podzespoły oraz hotele.
DoGrupy należy ponad 140 spółekzlokalizowanych na
wszystkichkontynentach.Spółką holdingową Grupy jest
Liebherr-InternationalAG działająca w szwajcarskimBulle,
a wszyscyjej udziałowcy sączłonkami rodziny Liebherr.

Oddział artykułówgospodarstwadomowegopowstał w
Ochsenhausenw1954 roku,przez wiele lat stanowiąc istotną
rolę w rozwoju Grupy. Przezponad 60 lat sektorLiebherr-
Hausgeräte jestwiodącym producentemnowoczesnych
chłodziarek i zamrażarekdo użytkudomowego i komercyjnego.
Zprodukcją ponad 2,2 mlnurządzeńrocznie jest jednymz
głównych europejskichdostawców urządzeńchłodniczych.
Pięćzakładów produkcyjnychznajdujących sięw
Ochsenhausen(Niemcy), Lienz(Austria), Radinovo(Bułgaria),
Kluang(Malezja) i Aurangabad (Indie) tworzy siećprodukcji
chłodziarek i zamrażarekspełniającychnajwyższestandardy.
Liebherr-Hausgerätejestobecny na całym świecie. Poprzez
gęstą siećpunktówsprzedaży i oddziałów w Bułgarii,
Niemczech,Wielkiej Brytanii,Austrii,Kanadzie,Malezji, Rosji,
Szwajcarii, Singapurze,RPAiUSA,specjaliści w dziedzinie
chłodziarek i zamrażarekzapewniają, żeklienci otrzymują
fachowedoradztwo, a na terenieich zakładów świadczone
sąprofesjonalne usługi serwisowe i konserwacyjne.

Grupa Liebherr

Wydobycie materiałówTransportmateriałów Mobilne dźwigi budowlane

Systemylotnicze i transportowe

Dźwigi wieżowe Dźwigi wykorzystywane w transporciemorskimTechnologia betonu

Obrabiarki i systemyautomatyzacji

Podzespoły Hotele Chłodziarki i zamrażarki
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Połączenieprecyzyjnej elektroniki i dynamicznego systemu
chłodzenia wurządzeniachfarmaceutycznychi laboratoryjnych
gwarantuje maksymalnąstabilność temperatury.Co więcej,
krótkiecyklerozmrażanianiemająprawie żadnego wpływu na
temperaturęwewnątrzurządzenia.Chłodziarki laboratoryjne
Liebherrzostałyzaprojektowane tak,aby zapewniać stabilnąi
jednolitą temperaturę,zgodnie zEN60068-3, gwarantująctym
samymnajlepszewarunkiprzechowywania wrażliwych próbek i
leków.Zostałyonerównieżwyposażonew stykbezpotencjałowy,
który przekazuje komunikatyalarmowe do zewnętrznego
systemumonitorowania.Urządzenia posiadają ponadto interfejs
szeregowyRS485 do dokumentacjikrzywej temperaturi zdarzeń
alarmowych.Docentralnego systemualarmowego i dokumentacji
możnapodpiąć do 20 urządzeń,zapewniając wtensposób
większebezpieczeństwo.Wewnętrzna pamięćdanych
przechowuje minimalnei maksymalnewartości do 41 dni.

Bezwzględu nato, czy sąstosowanew branżybiotechnologii, badań farmaceutycznych
czy w ochroniezdrowia, urządzenia chłodnicze Liebherrdo zastosowańprofesjonalnych
sprawdzają sięwszędzie tam,gdzie wymaganesąrestrykcyjnewarunkidotyczące
przechowywania i temperatury.Zintegrowane systemyalarmowezapisują temperaturę,
informująużytkownikao jej odchyleniach i zapewniają bezpieczeństwo.

Gwarancja perfekcyjnejjakości–
pomiarzarejestrowanejtemperatury

Oszczędnośćenergii i
zrównoważonepodejście

Wydajność energetycznaod zawszebyła kwestią
najwyższejwagi dla Liebherr,z tego względu maona
decydujący wpływ naprojekt urządzeńchłodniczychdo
zastosowańprofesjonalnych.Najwyższej jakości komponenty
zapewniają najlepszy standardchłodzenia i pozwalają
naobniżenie kosztówpoboru energii elektrycznej. Kwestia
ochronyśrodowiska jestobecna w całymcyklu życia naszych
produktów. Liebherrto pierwsza spółka, której cała gama
chłodziarek i zamrażarekdo zastosowańkomercyjnych
zaczęła korzystaćz czynnikówchłodniczychwolnychod
freonów (CFC/HCFC). Wykorzystujemyjedynie naturalne
i przyjazne środowiskuczynnikiR290 i R600a. W
połączeniu z mocnymisprężarkamioraz nowoczesnymi
podzespołami chłodniczymi,chłodziwa zapewniają
wydajność energetyczną i oszczędnośćnaszychurządzeń.

Stosowaneprzez nas tworzywa sztucznesąoznaczone
według naszychwytycznychzgodnie z normąISO 1043 w
celuzapewnienia optymalnego recyklingu.Dążymydo tego,
żeby do 2030 rokunaszeeuropejskiezakłady produkcyjne
stały sięneutralnedla klimatu.W tensposóbudało namsię
już zredukowaćwciągu dwóch lat emisjęCO o62 pro-2
cent.Na początkuwspółpracy dostawcy i usługodawcysą
wdrażaniw obecnie obowiązujące standardydotyczące
jakości i zrównoważonego podejścia. Nasz zintegrowany
systemzarządzania manacelu spełnienie tychstandardów
oraz osiągnięcie zaplanowanych celów. Efektywnośćsyste-
mujest regularnie sprawdzana podczas audytów. Wszystkie
europejskiezakłady produkcyjne firmyLiebherrsącertyfiko-
wanezgodnie z międzynarodowymistandardami jakości
(ISO9001), zarządzania środowiskowego(ISO14001) i
zarządzania energią(ISO50001). We wrześniu2019 roku
firma Liebherrotrzymała srebrnystatusEcoVadisza zrówno-
ważonedziałanie w zakładzie w Lienz.

Jakorodzinnybiznesdziałający nacałym świecie, Liebherrponosiodpowiedzialność
wobec społeczeństwa,środowiska,klientów,pracowników oraz dostawców.Wpływ
produktów i zakładów produkcyjnychnaśrodowisko jestograniczony do minimum,
a Grupa wykracza swoimidziałaniami w tymzakresiepoza obowiązujące
przepisy i wytyczne.Odpowiedzialne i zrównoważonepodejście do kwestiienergii
jestniezwykle ważne dla Liebherrpodczas wszystkichprocesów rozwoju.
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Globalna i kompleksowaobsługa– długo-
terminowadostępnośćzapasowych części

Usługi serwisowe Liebherrsąmocnozorientowane na klienta. Najważniejszym celem
jestzapewnienie zadowolenia klientówpoprzez szybkiereagowanie. Globalna sieć
obsługi Liebherrto doświadczeni eksperciwe wszystkichaspektach naszychusług.
Kontaktz nimijestmożliwy telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Jakoproducentwysokiej jakości chłodziarek i zamrażarek
do zastosowańprofesjonalnych,dążymydo bycia rzetelnym
i kompetentnympartnerem, również w zakresie serwisowa-
nia naszychurządzeń i obsługi klienta. Tego oczekują od
nasklienci, a mynaszymidziałaniami chcemyim tozapew-
nić. Wszystkie przekazane nampytania, zarówno pisem-
nie, jak i ustnie,są zapisywane w bazie danychklientów i
szybkoprzetwarzane przez pracownikówdziału obsługi
klienta, którzy sąwysoce wykwalifikowanymi rzemieślnikami
i technikami.Zawszestaramysię zaoferować rozwiązanie
najlepszedla naszychklientów.

Liebherroznacza niezawodność i wytrzymałość.Z tego
względu podczas produkcjiwykorzystujemyjedynie najlep-
szemateriały i podzespoły. Każdeurządzenie jestgruntow-
nie badane pod kątemjakości i działania, równieżpodczas
procesuprodukcji. Zawszedążymy do rozwoju naszychpro-
duktów,optymalizacji podzespołów oraz do odpowiedniej
produkcji każdego z elementów,by jakośćLiebherrzawsze
szła w parze z długą żywotnością naszychurządzeń. Jeśli
wymaganesączęści zamienne,nawet jeśli z założenia
naszeurządzenia niewymagają konserwacji, klienci zawsze
mogą liczyć nanaszeusługi serwisowe.Dostarczamy jedy-
nieoryginalne części Liebherr– w niektórychprzypadkach
nawetdo dziesięciu lat po zakupieproduktu.

W każde urządzenie Liebherrwkładamynasząspecjalistycznąwiedzę, wyniki prac
rozwojowych, a takżedbałość o szczegóły. Zanimprodukt trafia do seryjnejprodukcji,
zespół inżynierówprzeprowadza miesiącebadań, aby końcoweurządzenie spełniało
najwyższestandardyjakości obowiązujące w branży.

Jakowiodący producent mamyz naszymiklientamiwspól-
ną główną cechę, to jest wymaganie najwyższych stan-
dardów od urządzeń i podzespołów. Jakośćurządzeń
Liebherrstanowi solidną podstawę zaufania, którymdarzą
nasklienci. W zakładach produkcyjnychnieustanniepra-
cujemynad dalszymrozwojem i optymalizacją materiałów i
podzespołów w naszychurządzeniach. Nasze urządzenia
do zastosowańprofesjonalnych są stalemonitorowanepod
kątemjakości przez cały proces produkcyjny.Aby zagwa-
rantować wysoką jakość, wszystkiepodzespoły są podda-
wane ekstremalnymobciążeniom i praktycznympróbom.

Dzięki nimmożemyzapewnić, że jedynie te urządzenia,
którew pełni spełniają szczególnewymagania profesjonal-
nego rynkuopuszczają naszezakłady produkcyjne.Głów-
nymelementemsukcesusąnasi wykwalifikowani i świetnie
wyszkolenipracownicy. Dzięki ich poświęceniu i oddaniu
Liebherrwyznacza wysokie standardy i zapewnia wyjątko-
wą jakość. Z tego względu klienci na całym świecie są pod
wrażeniemwytrzymałości naszychurządzeń chłodniczych.

Potwierdzonajakośćspełniająca
najwyższestandardybranżowe

Zdjęcie poglądowe
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Smart
MonitoringOptymalna ochronaproduktóworaz

zwiększonypoziom bezpieczeństwa

Dzięki SmartMonitoring firmaLiebherroferuje indywidualne i kompleksowerozwiązania do monito-
rowania profesjonalnychurządzeń chłodzących i mrożących.Dzięki niezawodnymkomponentom
umożliwiającym połączenie w siećoraz zastosowaniuusługw chmurzemożliwy jestw każdej
chwili dostęp do wartości pomiarowychoraz danycheksploatacyjnychoraz ich analiza – i to przy
zachowaniu maksymalnegopoziomu bezpieczeństwa danych.W przypadku ewentualnego
przekroczenia wartości granicznychużytkownikjestniezwłocznie powiadamiany i możeszybko
zareagować. Bazujące nasystemielicencji modułySmartMonitoringdopasowują siędo potrzeb
użytkownikai możnaje stosowaćzarówno jako rozwiązanie całościowe do połączonych w sieć
urządzeń firmyLiebherr,jak również do urządzeń innychproducentów. SmartMonitoring to usługa
dodatkowa, która będzie dostępnawPolscepod koniec 2021 roku.

Krok po kroku do profesjonalnegomonitorowania w celu zapewnienia większegobezpieczeństwa

Powiadamianie za pomocą wiadomości SMSi połączenia
Zapomocątych funkcjidodatkowych użytkownikmamożliwośćotrzymaniapowia-
domieniawsytuacji alarmowejza pośrednictwemwiadomościSMSlubpołączenia
i dzięki temumożeszybkozareagować. Funkcjipowiadamiania możnaużywać w
przypadku wszystkichurządzeń.Za pośrednictwemtablicy SmartMonitoringmożna
dla każdego urządzeniaskonfigurowaćodbiorców powiadomieńSMSlubza
pomocąpołączeń.
� Powiadomieniaza pomocą wiadomości SMSlub połączenia można
skonfigurowaćwdowolny sposób

� Można używać do wszystkichpołączonych urządzeń
� Powiadamianiez wyprzedzeniemo upływie ważności licencji

Czujniki SmartSensor– uniwersalne rozwiązanie do wszystkichurządzeń
Nieważne, czy chodzi o chłodziarki i zamrażarki firmyLiebherr,czy teżo posiadane jużprzez użytkownikówurządzenia innychprodu-
centów– dzięki możliwości modułowego stosowaniaczujnikówSmartSensorwszystkieurządzenia możnazintegrować z naszym
rozwiązaniem SmartMonitoring i monitorowaćw łatwy sposób.Dzięki temumożnarealizować również inneprzypadki zastosowań,takie
jak np.monitorowanie temperaturyw pomieszczeniu.

Abyw sposóbprawidłowy i niezawodnypołączyć profesjonalneurządzenia LiebherrzeSmartCoolingHub, należy skorzystaćznaszych
dostosowanychakcesoriów. Jeślizachodzi potrzeba połączenia zeSmartCoolingHubwiększej liczby urządzeń,wprzypadku każdego
kolejnegourządzenia niezbędnyjestdodatkowy kabel oraz odpowiednia wtyczka. (Niektóre urządzenia sąjużwyposażone fabrycznie we
wtyczkę połączeniową.)

Funkcjeopcjonalne

Akcesoria

1. Przygotuj
urządzenia

2. Podłącz
SmartCoolingHub
do sieci

3. Postępujzgodnie z instrukcją
instalacji, rejestracja za
pośrednictwemMyLiebherr

5. Korzystaj z funkcji
SmartMonitoring

4. Wykup licencję
SmartMonitoring

Kabel połączeniowy RS485
doSmartCoolingHub (długość 5 m)

Kompleksowemonitorowanie temperatury
Za pomocą czujnika SmartSensorTemperaturemożnaw
wygodny sposóbdoposażyć dowolny punktpomiarowyw
precyzyjną i płynną funkcjęmonitorowania temperatury.
� Monitorowanie niezależneod urządzenia
� Łatwy i elastyczny montaż
� Komunikacjabezprzewodowa dzięki transmisjiradiowej
� Czujnikcyfrowy, niewymagający kalibracji
� Żywotność– żywotność baterii wynosi minimum1rok,
baterie możnawymienićw łatwy sposób

� Ochronaprzedwodą rozpryskowąi pyłoszczelnośćzgodnie zIP65
� Zakrestemperaturod -30°C do +50°C,
wysokadokładność pomiaru+/- 0,25°C

� Wysokie bezpieczeństwo danych – zintegrowana
24-godzinna pamięć danych

Łatwakontrola otwierania drzwi
W celu zapewnienia optymalnej ochrony produktówmożna
wyposażyć dowolny punktpomiaruw czujnikSmartSensorDoor.
Dzięki temumożnauzyskaćpełną przejrzystość zarówno co do
liczby otwarć drzwi, jak równieżcharakterystykiotwierania drzwi
orazwykryć potencjalneźródła błędów.
� Elastycznemożliwości montażu
� Komunikacjabezprzewodowa dzięki transmisjiradiowej
� Żywotność– żywotność baterii wynosi minimum1rok,
baterię możnawymienićw łatwy sposób

� Ochronaprzedwodą rozpryskowąi pyłoszczelnośćzgodnie zIP65
� Wysokie bezpieczeństwo danych – zintegrowana
24-godzinna pamięć danych

Numer przedmiotu 9414927-00 Numer przedmiotu 6021661-00

Wtyczka połączeniowa RS485

Łączeniew sieć urządzeń komercyjnych: To takie proste

SmartCoolingHub

Numer przedmiotu 6125219-00

Connectivity-Check
Sprawdź na stronie internetowejSmartMonitoring, czy Twoje urządzenia można
również połączyć w sieć.
home.liebherr.com/smartmonitoring
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Dlaczego warto
wybrać Liebherr

Najwyższe osiągi

UrządzeniaLiebherrdla laborato-
riów i sektoramedycznegooferują
jednolite chłodzenie,nawetprzy
skrajnychtemperaturachotoczenia.
Wysoce zaawansowane komponen-
ty,wydajne i przyjazne środowisku
środkichłodnicze,a takżeprecyzyj-
neelementysterowaniazapewniają
optymalnewarunkiprzechowywa-
nia środkówchemicznychimate-
riałów badawczych, lekóworaz
wrażliwych próbek.Dzięki inno-
wacyjnemuodszranianiuzwyko-
rzystaniempodgrzanego gazu,
urządzenia niewymagają częstego
rozmrażania. Procestenjest również
znacznie szybszy, a temperatura
wewnątrz prawie nieulega zmianie.
Opcjonalne oprogramowaniedo
dokumentacjipozwala naciągłe
zapisywanie temperatury,a także
informujeużytkownikao przekrocze-
niuustalonychlimitów.

Wydajność

Wysoka wydajność przy niskim
zużyciu energii. Elektronicznypanel
sterowania, dynamiczny system
chłodzenia, a takżewysoce efek-
tywna izolacja gwarantują niskie
kosztyobsługi i sąprzyjazne
dla środowiska.Wysoka jakość
urządzeńgwarantuje ichdługą
żywotność i niezawodnąpracę,
przyczyniając się do ochronyśro-
dowiska i zmniejszeniawydatków.

Niezawodność

Wszystkieurządzenia laboratoryj-
ne zostały zaprojektowanezgod-
niez EN 60068-3 w odniesieniu
do maksymalnejstabilności tem-
peratury. Zostały onestworzone
specjalniedla intensywnegoużyt-
kowania w celach komercyjnych,
a ich konstrukcjajestniezwykle
wytrzymała dzięki najwyższej
jakościmateriałom i perfekcji
wykonania. Jakośćurządzeń jest
potwierdzona gruntownymitestami.
Wszystkieelementyelektroniczne i
chłodzące sąoptymalnie skoordy-
nowane,idealne do użyciaw labo-
ratoriach i sektorzemedycznym.

Higiena

Zachowaniehigieny i łatwość
czyszczeniaodgrywają szczegól-
ną rolę podczas badań,w labora-
toriach i w sektorzemedycznym.
Z tego względu wnętrzeurzą-
dzeń Liebherrjest jednolite i o
dużymprzekroju, dzięki czemujest
łatwe do wyczyszczenia.Wyso-
kiej jakości uszczelnieniezapo-
biega skraplaniusiępary wodnej
oraz gromadzeniusiębrudu i
kurzu.Urządzenia możnaprzesta-
wiać dzięki ichsolidnymkółkom,co
sprawia, żepowierzchnie pod nimi
możnarównież łatwo wyczyścić.

Bezpieczeństwo

Aby spełnić najwyższe standardy
jakości niezawodności i zapewnie-
nia stałej temperatury,urządzenia
Liebherrwyposażono w zintegro-
wane systemyalarmowe.W przy-
padkuwahań temperaturywłącza
sięalarmwizualny i wzrokowy, jak
wprzypadku pozostawieniadrzwi
otwartych przez ponad minutę.
Wizualny alarmzasilania i awarii
czujnikazapewniają dodatkowe
bezpieczeństwo. Urządzenia można
podłączyć za pomocąbezpoten-
cjałowego stykudo zewnętrznego
systemuostrzegania;do 20 urzą-
dzeńmożebyćwspólnie kontro-
lowanych przez systemalarmu i
monitoringudzięki szeregowemu
interfejsowiRS485. W przypadku
awarii zasilania sterownikelektro-
niczny jestzasilany z akumulatora
przez12 godzin (MKv iMKUv)
lub 72 godziny (LKPviLGPv),aby
zapobiec utraciedanych.Opcja
kalibracji umożliwiaprecyzyjną
regulację temperaturydostosowa-
ną do konkretnychzastosowań.W
modelachMKv i MKUv wszystkie
parametry alarmowe sąwstępnie
ustawionezgodnie z wymaganiami
normyDIN 58345.

Wygodne użytkowanie

Przywyborze materiałóworaz
podczas rozwijania urządzeń
laboratoryjnych Liebherrkierujemy
się ichwytrzymałością i nieza-
wodnością. Jakośćurządzeń jest
potwierdzona gruntownymitestami.
Elementychłodzące zamontowane
w sufitachurządzeńsą łatwo
dostępne.Drzwi pozostają otwarte
przy 90°, a samoczynniezamy-
kają sięprzy kącie poniżej 60°.
Wnętrze jest łatwe w czyszczeniu.
Możliwość zmianypołożenia
półek pozwala namaksymalne
wykorzystanieprzestrzeni.Oddziel-
nie sterowane podświetlenie LED
sufituw urządzeniach ze szklany-
midrzwiami gwarantuje najlepsze
możliwe oświetlenie. Dzięki niemu
możnaszybkosprawdzić stan
przechowywanych leków i próbek.
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Maksymalnawydajność i bezpieczeń-
stwo w najniższych temperaturach.
Urządzenia chłodzące i mrożącedo zastosowańw obszarach laboratoryjno-badawczych muszą
spełniać szczególniewysokie wymagania. Dlatego naszeurządzenia mająwiele funkcji i cech
związanych z bezpieczeństwem,wydajnością, utrzymaniemstałej temperaturyi łatwością obsługi,
aby zawszegwarantować doskonałe przechowywaniewrażliwych próbek,wrażliwych chemikaliów
i materiałów badawczych. Dzięki nowej serii zamrażarekniskotemperaturowych(ULT)wyznaczamy
nowestandardy, szczególnie w zakresietemperaturod -40°C do -86°C. Skorzystajz niskich
kosztóweksploatacji, zrównoważonego chłodzenia, dużej przestrzeniwewnętrznej i licznych funkcji
bezpieczeństwa zamrażarekniskotemperaturowych.Zaufaj naszemuwieloletniemu doświadczeniu w
zakresielaboratoryjno-badawczym. Nasze lodówki i zamrażarkizapewniają tak istotnew obszarach
laboratoryjno-badawczych bezpieczeństwo– 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
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Szafa niskotemperaturowa

Przegląd zalet

ActiveGreen
Najnowsza technologia chłodzenia z neutralnymi ekologicznie
czynnikami chłodniczymi i najniższym zużyciemenergii, m.in. dzięki
wielkopowierzchniowemu tłumieniu ciepła za pomocą próżni. Zdejmowane drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej

Zdejmowane drzwi wewnętrzne ze stali szlachetnej
zapobiegają utracie zimna po otwarciu oraz ułatwiają

czyszczenie i zachowanie higieny.

Izolacja o wysokiej wydajności
Kombinacja wolnej od FCKWpianki poliuretanowej z izolowanymi próżniowo
panelami zapewnia możliwie najlepszą izolację w celu uniknięcia szybkich

wzrostów temperatury.

Komunikaty alarmowe w sytuacjach krytycznych
3-stopniowy system nadzorowania, składający się zezintegrowanych

komunikatów alarmowych dotyczących temperatury, drzwi lub zakłóceń
sieci oraz z dodatkowych funkcji, jak chłodzenie awaryjne CO i monitoring2

online, zapewnia najlepszą ochronę podczas przechowywania.
W przypadku awarii układ elektroniczny jest niezwłocznie

zasilany12-woltowymi akumulatorami. W sytuacjach
krytycznych następuje odpowiednie powiadomienie.

Intuicyjny panel sterowania
Intuicyjny panel sterowania ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego umożliwia ustawienie

temperatury z dokładnością do 0,1 ° C. Panel sterowania i wyświetlacz jest odporny na zabrudzenia i
łatwy do czyszczenia. Elastycznedostosowywanie parametrów, takich jak ustawienia przesunięcia

i wartości alarmowej, umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie urządzeń oraz ich kwalifikację
do zastosowań i wymagań.

Koncepcja uszczelniania drzwi
Nowa koncepcja uszczelniania drzwi, składająca się z dwóch obwodowych

uszczelek, umożliwia absolutnie szczelne zamykanie drzwi.
Dodatkowo przyczynia się ona do redukcji zużycia energii. Uszczelkimogą być

wymieniane osobno i bez stosowania narzędzi.

Wnętrze/półki/drzwi wewnętrzne
Zarówno wnętrze, półki, jak i drzwi wewnętrzne są
wykonane ze stali szlachetnej. Dzięki temu są łatwe
do czyszczenia zapewniając optymalną higienę.

Elastycznie rozmieszczane półki ze stali szlachetnej
Wewnątrz znajdują się trzy półki, które można dowolnie
regulować w odstępach co 24 mm. Zapewniają one
elastyczność przechowywania, oszczędnośćmiejsca oraz
możliwość dostosowania do twoich potrzeb i wymagań.
Opcjonalnie można dodać kolejne półki.

2 porty dostępu o średnicy 28 mm
Dwa porty dostępu umieszczone w lewym górnym i
lewym dolnym rogu umożliwiają zainstalowanie
zewnętrznego niezależnegosystemu monitorowania
i rejestracji danych np. temperatury wewnątrz
komory urządzenia.

Zintegrowana rampa wyładowcza
Brak konieczności stosowania podnośnika widłowego: Rampawyładowcza
zintegrowana z opakowaniem ułatwiająca ustawienie urządzenia.

Zawór wyrównywania ciśnienia
Przyotwieraniu drzwi na skutek wymiany powietrza powstaje

podciśnienie, przez co drzwi przy ponownym otwieraniu otwierają się
z trudem. Za pomocą ogrzewanego zaworu wyrównywania ciśnienia

następuje szybkie wyrównanie podciśnienia i drzwi można łatwo
otworzyć po kilku sekundach.
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Interfejsy do podłączenia do systemów dokumentujących i monitorujących, takich
jak SmartMonitoring, oraz styk bezpotencjałowy do przekazywania alarmów do
zewnętrznych systemów zdalnego powiadamiania.
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Niskie wytwarzanie ciepła.
W porównaniu zestarszymi technologiami, wydajny układ
chłodzenia kaskadowego z czynnikami chłodniczymi HCgene-
ruje znaczniemniej ciepła. Minimalizuje to koszty projektowa-
nia systemu wentylacji w pomieszczeniu. Jeśli odprowadzanie
ciepła przez wentylację w pomieszczeniu nie jest możliwe, do-
stępna jest również opcja chłodzenia wodą.

Mniejsze zużycie energii.
Zamrażarki niskotemperaturowe należą do urządzeń o naj-
większym zużyciu energii w instytucjach badawczych. Zamra-
żarki niskotemperaturowe Liebherr należą do najbardziej eko-
nomicznych modeli na rynku na całym świecie. W połączeniu
z wysoce izolującymi panelami próżniowymi, wydajny system
chłodzenia pozwala na efektywną pracę, maksymalną
oszczędność energii oraz niskie koszty eksploatacji.

Bezpieczneprzechowywanie wnajniższychtemperaturach

Szafy niskotemperaturowe(ULT)firmyLiebherrustanawiają standardy w zakresie temperatur od -40 °C do -86 °C: W kwe-
stii bezpieczeństwa, wydajności i komfortuobsługi oferują wszystko,aby zostały spełnionewysokiewymaganie obowiązu-
jące w laboratoriach i instytucjachnaukowych.Wykorzystaj niskiekosztyeksploatacji, stabilnechłodzenie, dużą pojemnośćz

Szafy niskotemperaturowe

Zamek mechaniczny.
Zamek mechaniczny chroni przechowywane próbki przed nie-
pożądanym dostępem. Drzwi są otwierane za pomocą ergo-
nomicznej klamki wykonanej z aluminium, zabezpieczonej
przed pęknięciem.

Komunikaty alarmowe w sytuacjach krytycznych.
Nie musisz myśleć o bezpieczeństwie:Dzięki 3-stopniowemu
systemowi nadzorowania, składającemu się ze zintegrowa-
nych komunikatów alarmowych dotyczących temperatury,
drzwi lub zakłóceń sieci oraz z dodatkowych funkcji, jak chło-
dzenie awaryjne CO i monitoring online, przechowywane próbki2
mają stale najlepszą ochronę. W przypadku awarii prądu układ
elektroniczny jest niezwłocznie zasilany przez zintegrowane
12-woltowe akumulatory. Dotegow krytycznychsytuacjachotrzy-
masz powiadomieniew celu szybkiego usunięcia zakłócenia.

Połączeniez systemami dokumentującymi i monitorującymi.
Wcelu umożliwienia zdalnegomonitorowaniawszystkie urządzenia są
wyposażonew bezpotencjałowewyjście alarmowe, jak również interfejs
sieci Ethernet. Dzięki temu urządzeniamożna zintegrować z systemem
SmartMonitoring. Za pośrednictwemzainstalowanego złączaUSB
możliwe jest ponadto odczytywanie zapisówtemperatury oraz komuni-
katów alarmowych. Opcjonalniewyjście 4-20 mAumożliwia przekazywa-
niewartości temperatury do używanych systemówwcelu zapisu danych.

IQ, OQ,.
Od kwalifikacji instalacyjnej (IQ)do kwalifikacji eksploata-
cyjnej (OQ), oferujemy wsparcie merytoryczne i wykwalifi-
kowaną pomoc w zakresie instalacji oraz pierwszego uru-
chomienia. Pomagamy przy różnego rodzaju kontrolach lub
pomagamy ustawić konkretne parametry na życzenie. Poza
tym, w naszym folderze dokumentów znajdziesz wszystkie
ważne informacje na temat urządzeń.

praktycznymi elementamiwyposażenia oraz licznymi funkcjamizabezpieczania szafniskotemperaturowych.Jesteśmyspecjalistami
w kwestii chłodzenia i zamrażania, zaufaj naszemuwieloletniemudoświadczeniu.

Minimalne wahania temperatury.
Ważnymczynnikiem zachowania jakości próbek są minimalne
wahania temperatury. Szafy niskotemperaturowe Liebherr po-
siadają zarówno przestrzenne, jak i czasowe najniższe fluktu-
acje w urządzeniu.
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Serwis instalacyjny do awaryjnego chłodzenia CO .2
Nasz wykwalifikowany serwis instalacyjny wspiera Cię w pro-
fesjonalnym montażu i podłączaniu akcesoriów. Na przykład
przy instalacji awaryjnego chłodzenia CO .2
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Szafy niskotemperaturowe

1 Średni poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m
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Szafyniskotemperaturowe SUFsg7001
MediLine

728 / 700 l
1204 / 1082 / 1966
890 / 605 / 1300
2957 kWh
+16°C do +32°C
1224 kJ/h
Chłodzeniepowietrzem/Chłodzenie kaskadowe
2
R290 / R170
47 dB(A)
7.0 A/ 1600 W
50 Hz/ 230V~
−40°Cdo −86°C
stal / biały
stal / stal szlachetna
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LAN (Ethernet)/tak
Zintegrowany, złącze USB
przygotowane
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
statyczny
450 min
250 min/ 2220 min
4 / 13
3
stal szlachetna
50 kg
6
528 / 336
rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
tak
2 x Ø28 mm
w wyposażeniu/prawe na stałe
330/ 288 kg

patrz str. 24
7790038
7790048
7790050 / 7790127
7790051
7790042

SUFsg7001,wersja H72
MediLine

728 / 700 l
1204 / 1082 / 1966
890 / 605 / 1300
2957 kWh
+16°C do +32°C
1224 kJ/h
Chłodzeniewodne/Chłodzenie kaskadowe
2
R290 / R170
47 dB(A)
7.0 A/ 1600 W
50 Hz/ 230V~
−40°Cdo −86°C
stal / biały
stal / stal szlachetna
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LAN (Ethernet)/tak
Zintegrowany, złącze USB
przygotowane
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
statyczny
450 min
250 min/ 2220 min
4 / 13
3
stal szlachetna
50 kg
6
528 / 336
rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
tak
2 x Ø28 mm
w wyposażeniu/prawe na stałe
330/ 288 kg

patrz str. 24
7790038
7790048
7790050 / 7790127
7790051
7790042

SUFsg5001
MediLine

491 / 477 l
920 / 1082 / 1966
606 / 605 / 1300
2884 kWh
+16°C do +32°C
1188 kJ/h
Chłodzeniepowietrzem/Chłodzenie kaskadowe
2
R290 / R170
47 dB(A)
7.0 A/ 1600 W
50 Hz/ 230V~
−40°Cdo −86°C
stal / biały
stal / stal szlachetna
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LAN (Ethernet)/tak
Zintegrowany, złącze USB
przygotowane
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
statyczny
360 min
230 min/2160 min
4 / 13
3
stal szlachetna
50 kg
4
352 / 224
rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
tak
2 x Ø28 mm
w wyposażeniu/prawe na stałe
280/ 247 kg

patrz str. 24
7790038
7790048
7790049 / 7790070
7790051
7790042

SUFsg5001, wersja H72
MediLine

491 / 477 l
920 / 1082 / 1966
606 / 605 / 1300
2884 kWh
+16°C do +32°C
1188 kJ/h
Chłodzeniewodne/Chłodzenie kaskadowe
2
R290 / R170
47 dB(A)
7.0 A/ 1600 W
50 Hz/ 230V~
−40°Cdo −86°C
stal / biały
stal / stal szlachetna
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LAN (Ethernet)/tak
Zintegrowany, złącze USB
przygotowane
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
statyczny
360 min
230 min/2160 min
4 / 13
3
stal szlachetna
50 kg
4
352 / 224
rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
tak
2 x Ø28 mm
w wyposażeniu/prawe na stałe
280/ 247 kg

patrz str. 24
7790038
7790048
7790049 / 7790070
7790051
7790042

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni
Temperatura otoczenia
Oddawanie ciepła
Układ oddawaniaciepła/Technologia chłodzenia
Obieg chłodzenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu ¹
Moc znamionowa
Częstotliwość/ napięcie
Zakres temperatury
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi / Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Złącze/ styk dodatkowy
Rejestrator
SmartCoolingHub
Alarm braku zasilania
Układ chłodzenia
Schładzanieprzy+22°C do −80°C
Podgrzewanieprzy−80°C do −60°C / do 0°C
Liczba/Maks. liczba półek w komorze
Regulowanepółki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Liczba stelaży w każdej sekcji wsuwanej
Maks. liczbakriopudełek 50 mm/75 mm
Rolki
Wymienialna uszczelka
Przepust czujnika
Zamek/Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto

Akcesoria
Statywy na kriopudełka
Zestaw kriopudełek 36 szt.
CO2Backup System
Półki ze stali szlachetnej/Piankowe drzwi wewnętrzne
Pokrywa wyłącznika głównego i zamka
Wyjście analogowe4-20mA
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Akcesoria

Komfortowe i odporne na temperatury systemy do łatwego przechowywania próbek. Wykonane z aluminium lub
stali szlachetnej statywy na pudełka 5x4 lub 6x4 50 mm oraz jako szufladki ze stali nierdzewnejna pudełka 5x4
lub 6x4 50mm.

Statywy nakriopudełka

Interfejs 4-20 mA przekazujeaktualną wartość temperatury wewnętrznej, którą możnana przykład zaimportować
do niezależnego systemu przeznaczonegodo jej rejestrowania oraz kontrolowania.

Ochrona przed przypadkowym wyłączeniem lub manipulacją przy wyłączniku głównym.

Do bezpiecznegoprzechowywania i transportu cennych próbek za pomocą stałej kratki 9x9. Solidne i odporne
na temperaturę pudełka kartonowe są dostępne w zestawach po 36 sztuk.

W przypadku awarii System Backup CO2zapewnia chłodzenie przechowywanych próbek do 72 godzin. Butla CO2
jest opcją dodatkową, możliwą do zamówienia.

CO2 Backup System

Pokrywawyłącznika głównego i zamka

Wyjście analogowe 4-20mAKriopudełka

Dodatkowe solidne półki ze stali szlachetnej do elastycznego i indywidualnego podziału wnętrza.
Piankowe drzwi wewnętrzne gwarantują możliwie najlepszą izolację i stabilność temperaturową i tym samym
zapewniają efektywne chłodzenie oraz niskie zużycie prądu.

Półkize stali szlachetnej / Piankowedrzwi wewnętrzne

Statyw aluminiowy Cabinet Rack 5x4 7790003 Statyw zestali szlachetnej Cabinet Rack5x4 7790027

Statyw aluminiowy Cabinet Rack 6x4 7790014 Statyw zestali szlachetnej Cabinet Rack6x4 7790028
Statyw aluminiowy Cabinet Rack5x4 + kriopudełko 7790015 Statyw zestali szlachetnej Cabinet Rack5x4 + szufladki 7790031
Statyw aluminiowy Cabinet Rack6x4 + kriopudełko 7790025 Statyw zestali szlachetnej Cabinet Rack6x4 + szufladki 7790032
Statyw zestali szlachetnej CabinetRack 5x4 + kriopudełko 7790029 Statyw zestali szlachetnej Cabinet Rack5x4 + kriopudełko + szufladki 7790033
Statyw zestali szlachetnejCabinetRack6x4 + kriopudełko 7790030 Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack6x4 + kriopudełko + szufladki 7790036
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Urządzenia chłodzące imrożącedo zastosowań
w obszarachlaboratoryjno-badawczych:
Perfekcja jest naszymstandardem.
Niezależnie od tego, czy chodzi o biotechnologię, badania farmaceutyczneczy opiekę zdrowotną
– naszeprofesjonalneurządzenia chłodzące i mrożącedo zastosowańwobszarach laboratoryjno-
badawczych sąstosowanewszędzie tam,gdzie obowiązują szczególniewysokiewymagania
odnośniebezpieczeństwaprzechowywania i utrzymaniastałej temperatury.Zintegrowaneoptyczne
i akustycznesystemyalarmowezapewniają optymalnebezpieczeństwo poprzez raportowanie
stanówpracy i odchyleń. Precyzyjnaelektronikaumożliwia dokładne ustawianie temperatury, aw
połączeniu z wysoce skutecznąizolacją i efektywnymsystememchłodzenia, tworzy optymalnewarunki
przechowywania. Wysokiej jakościmateriały oraz doskonaledopasowanekomponentyi części
zapewniają najwyższą jakość, trwałość i długotrwałą wydajnośćnaszychurządzeń.Optymalność to
naszstandardw obszarze laboratoryjno-badawczym.
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Przegląd zalet

Zintegrowany rejestrator danych
posiadafunkcję pamięci minimalnych
i maksymalnych temperatur.

Elementy układu chłodzenia wbu-
dowano w górnej części urządzenia,
gwarantując bezpieczeństwo i wygodę
podczas serwisowania.

Szafy chłodnicze i mroźnicze posiadają
port dostępu (o średnicy 7,0mm)w górnej
części urządzenia, stworzony w celu
zintegrowanianiezależnego czujnika
temperatury.

Najnowocześniejszypanel kontrolny
posiada zintegrowany zegar czasu

rzeczywistego i pozwala na regulację
temperaturyz dokładnością do 1/10°C.

Dynamiczny układ chłodzenia z podwójnąwentylacją i optymalnymruchem
powietrzawe wnętrzu,gwarantujemaksymalną stabilność temperatury.

Podczas otwierania drzwi w chłodziarkach i zamrażarkach powstaje
podciśnienie, w wyniku czego ponowne otwarcie drzwi jest trudniejsze.

Dziękizaworowi wyrównawczemu podciśnieniezostajeszybko wyrównane,
a drzwi można ponownie otworzyć w bezproblemowy sposób.

W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej moduł elektroniczny jest
zasilanyprzezzintegrowany akumulator 12 V. Dzięki temu temperaturywnętrza
dokumentowane są w zintegrowanej pamięci, przezkolejne72 godziny,
również w przypadku zakłóceń sieci.

W celu zwiększeniapojemności użytkowej wnętrza elementy takie jak
wentylatory i parownik są umieszczonepoza komorą chłodniczą.

System odszraniania gorącym gazem (automatycznieoraz na żądanie),pozwala
na zastosowanie bardzo krótkich cykli odszraniania. Aby dodatkowo zabezpieczyć

stabilność temperatury panującej wewnątrz urządzenia, temperatura ta jest
delikatnie obniżana tuż przed rozpoczęciem procesu odszraniania.

Chłodnicze i mroźniczeszafy laboratoryjne

Aby umożliwić łatwe przemieszczanie
oraz wygodne sprzątanie pod urządze-
niami, modele LKPv i LGPvstandar-

dowo wyposażone są w kółka.

Gładkie wnętrze wykonaneze
stali chromoniklowej jest łatwe
do utrzymania w czystości i
zapewniamaksymalną higienę.

Funkcja kalibracji ulepszawalidację i umożliwiadostosowanie
temperatury do konkretnego zastosowania urządzenia.

Aby zapewnić komfort obsługi,
drzwi pozostająotwarte przy kącie
wynoszącym90° i zamykają się
samoczynnie poniżej60°.

Jeśli drzwi są otwarte dłużej niż przez1 minutę, włącza
się alarm wizualny i dźwiękowy. Alarm przy wahaniach

temperatury wskazuje, że odpowiednia temperatura
została przekroczona lub nie została osiągnięta,
a także ostrzega w przypadku awarii zasilania.
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Interfejsy do podłączenia do systemów dokumentujących i monitorujących, takich jak SmartMonitoring, oraz
styk bezpotencjałowy do przekazywania alarmów do zewnętrznych systemów zdalnego powiadamiania.

W celu łatwiejszego transportu modele LKPv1420 / LKPv1423 / LGPv1420 można zdemontować,
a następnie ponownie zamontować. Musi to być wykonane koniecznie przez przeszkolonego technika.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zwrócenie się do odpowiedniego działu handlowego firmy Liebherr.



3130

+0.5°C

Cal. 5.0°C +0.5°C

72

Smart
Monitoring

Zintegrowany sterownik cyfrowy.
Intuicyjny panel sterowania ze zintegrowanym zegarem czasu
rzeczywistego, umożliwia ustawienie temperatury z dokładnością
do 1/10°C. Dużywyświetlacz zapewnia lepsząwidoczność
temperatury panującej we wnętrzu urządzenia.Pokryta folią
klawiatura jest odporna na zanieczyszczeniai łatwa do utrzymania
w czystości, co zapewnia maksymalnąhigienę w laboratorium.

Zintegrowane systemy alarmowe.
Optyczny i akustyczny alarm ostrzega o wszelkich odchyle-
niach temperatury. Alarm włącza się po 1 minucie od otwarcia
drzwi oraz w przypadku przerwy w zasilaniu sieciowym.

Zintegrowana pamięć danych.
Funkcja rejestrująca min. i max. temperatury zapamiętuje
wartości nawet dla 41 dni. Ponadto, funkcja rejestrująca
alarmy zapamiętuje 3 ostatnie zdarzenia alarmowe
z rodzajem alarmu, datą, godziną, czasem trwania
i temperaturą.

Precyzyjnakalibracja 1-punktowa.
Cyfrowy panel kontrolny posiada funkcję kalibracji,
zapewniającą niezwykle dokładną kontrolę temperatury.
Umożliwia ona kompensację między temperaturą nastawioną
i rzeczywistą temperaturą wnętrza. Wartość korekty
kompensacji można zmieniać co 0,1 K.

Zasilanie modułu elektronicznego niezależne od sieci.
W przypadku przerwyw dopływie energii elektrycznej moduł
elektroniczny zasilany jest z akumulatora. Pamięć urządzenia
rejestruje temperaturę wnętrza przez kolejne 72 godziny.
W przypadku podłączenia zewnętrznych systemów alarmo-
wych i dokumentujących utrzymywana jest transmisja danych.

Niezależny czujnik temperatury.
Urządzenia laboratoryjne umożliwiają wykorzystanie otwo-
ru (średnica 7,0 mm) w górnej części urządzenia, stworzonego
w celu zintegrowania niezależnego czujnika temperatury.

Maksymalna stabilność temperatury.
Dynamiczny układ chłodzenia z podwójną wentylacją gwaran-
tuje maksymalną stabilność temperatury we wnętrzu. Bardzo
krótkie cykle odszraniania umożliwiają utrzymanie niemalże
stałej temperatury nawet w fazie odszraniania. Aby zapewnić
jednorodność temperatury, wszystkie urządzenia laboratoryjne
zaprojektowano zgodnie z wymogami normy EN60068-3.

Efektywne energetycznie odszranianie gorącym gazem.
Odszraniajrzadziej i szybciej: urządzeniasą odszraniane tylko w razie potrze-
by, ponieważ sterowanie elektroniczneoblicza optymalne cykle odszraniania
na podstawie czasupracy kompresora. Odszranianietrwa 8 minut w przypad-
ku chłodziarek i 12 minut w przypadku zamrażarek. Nakrótko przed rozpo-
częciem odszranianiatemperatura wewnętrzu zostaje nieznacznieobniżona
i dzięki temu w czasie procesu odszranianiapozostaje niemalżeniezmieniona.

Najwyższa jakość
Urządzenia MediLine wyposażono w szereg funkcji gwarantujących bezpieczeństwo przechowywanych pro-
duktów i stabilność temperatury we wnętrzu. Najwyższej jakości materiały i precyzyjne detale, wysokowydajne

Chłodnicze i mroźniczeszafy laboratoryjne

komponentychłodnicze oraz funkcje dokumentującei alarmowe zapewniają optymalne przechowywanie próbek, sub-
stancji chemicznychoraz materiałów badawczych.

30 -minutowe
Odszranianie
elektryczne

10 -minutowe
Odszranianie
gorącym gazem

Zalety odszranianiagorącymgazem
Okres wzrostu temperatury zostaje skrócony

godziny

Specjalistyczne,wytrzymałe drzwi.
Szybkidostęp,minimalne straty zimna, utrzymanie jakości produktu. Nasze
urządzeniaidealnie sprawdzają sięwprzypadku częstego otwierania drzwi,
które występuje w przemyśle farmaceutycznym i laboratoriach. Próbki i związ-
ki chemiczne używane częściejmogą być przechowywanewgórnej czę-
ści urządzenia dla szybkiego dostępu, podczas gdy poniżej znajduje się dużo
miejsca namateriały i surowce, które są rzadziej potrzebne. Dziękidrzwicz-
komzmechanizmemsamozamykającymprzy otwieraniuwydostaje się tylko
niewielka ilość zimnego powietrza, co pozwalana utrzymanie stabilnej tempe-
ratury, a tym samym jakości składowanych produktów przezdłuższyczas.
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Zewnętrzne dokumentowanie temperatury
oraz komunikatów alarmowych.
Urządzenialaboratoryjne są wyposażonew interfejs szeregowyRS
485 – za jego pośrednictwemmożna połączyćw sieć nawet 20
urządzeń zeSmartCoolingHub, integrując je tym samym z syste-
memSmartMonitoring – lub teżmożna korzystać z zewnętrznych
systemów dokumentujących i alarmowych. Ponadtourządzenia
są wyposażonew styk bezpotencjałowy do przekazywania alar-
mów do zewnętrznego systemu zdalnego powiadamiania.
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Chłodniczeszafy laboratoryjne

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek 2 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzonąniestabilność w czasie pomiaru.
3 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.
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Chłodniczeszafy laboratoryjne LKPv1423
MediLine

1397 l
1430 / 830 / 2160
1236 / 650 / 1500
820 kWh
+10°C do +40°C
R290
58 dB(A)
220 – 240V~ / 3.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
0°C do +16°C
3,8 °C/ 3,9 °C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do
72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED, włączane
osobno
8
1236 / 640
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki samonastawne z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
na lewo/ na prawo
266/ 221 kg

7112393
9001761
9001757
9590639
9590387
9590407
9901947

LKPv1420
MediLine

1366 l
1430 / 830 / 2160
1236 / 650 / 1550
714 kWh
+10°C do +40°C
R290
58 dB(A)
220–240V~/2.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−2°C do +16°C
3,6°C/2,9°C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do
72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

8
1236 / 640
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki samonastawne z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
na lewo/ na prawo
247 / 201 kg

7112393
9001761
9001757
9590639
9590387
9590407
9901947

LKPv8420
MediLine

855 l
790 / 980 / 2160
620 / 850 / 1550
603 kWh
+10°C do +40°C
R290
58 dB(A)
220–240V~/2.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−2°C do +16°C
2,1°C/1,8°C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do
72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

4
620 / 800
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
175 / 145 kg

7113643
9005089
9005077
9590659
9590387
9590407
9901947

LKPv6523
MediLine

617 l
700/ 830/ 2160
533 / 650 / 1500
571 kWh
+10°C do +40°C
R290
58 dB(A)
220–240V~/2.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
0°C do +16°C
2,0°C/1,6°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do
72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED, włączane
osobno
4
533 / 650
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
163 / 136 kg

7112393
9001761
9001757
9590659
9590387
9590407
9901947

LKPv6520
MediLine

602 l
700/ 830/ 2160
533 / 650 / 1550
497 kWh
+10°C do +40°C
R290
58 dB(A)
220–240V~/2.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−2°C do +16°C
1,8 °C/ 1,0°C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do
72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

4
533 / 650
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
152 / 126 kg

7112393
9001761
9001757
9590659
9590387
9590407
9901947

LKPv6527
MediLine

598 l
700/ 830/ 2160
533 / 650 / 1550
688 kWh
+10°C do +40°C
R290
58 dB(A)
220–240V~/2.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−2°C do +16°C
1,8 °C/ 1,0°C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do
72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

4
533 / 650
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
155 / 129 kg

7112393
9001761
9001757
9590659
9590387
9590407

Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient²/max. Fluktuacja³
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania

Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Oświetlenie wewnętrzne

Regulowanepółki
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Rolki

Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto
Akcesoria
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Szynaw kształcie U, prawa
Szynaw kształcie U, lewa
Otwieranie pedałem nożnym
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Czujnik temperatury produktów NTC
Zestaw Side-by-side
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1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek
2 Zakres temperatur możliwych do ustawienia działa przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30˚C

Mroźnicze szafy laboratoryjne
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3 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzonąniestabilność w czasie pomiaru.
4 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Mroźniczeszafy laboratoryjne LGPv1420 MediLine

1366 l
1430 / 830 / 2160
1236 / 650 / 1550
2654 kWh
+10°C do +40°C
R290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 4.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−9°Cdo −26°C
4,3 °C/ 6,7°C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
8
1236 / 640
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z przodu,
rolki samonastawne z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
na lewo/ na prawo
253/ 207 kg

7112393
9001761
9001757
9590639
9590387
9590407
9901947

LGPv8420 MediLine

855 l
790 / 980 / 2160
620 / 850 / 1550
1739 kWh
+10°C do +40°C
R290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 4.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−9°Cdo −35°C²
4,5 °C/ 5,7 °C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
4
620 / 800
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z przodu,
rolki z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
183 / 151 kg

7113643
9005089
9005077
9590659
9590387
9590407
9901947

LGPv6520 MediLine

602 l
700/ 830/ 2160
533 / 650 / 1550
1367 kWh
+10°C do +40°C
R290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 4.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−9°Cdo −35°C²
2,9°C/3,6°C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
4
533 / 650
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z przodu,
rolki z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
158 / 133 kg

7112393
9001761
9001757
9590659
9590387
9590407
9901947

LGPv6527 MediLine

598 l
700/ 830/ 2160
533 / 650 / 1550
2019 kWh
+10°C do +40°C
R290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 4.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−9°Cdo −35°C²
2,9°C/3,6°C
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
4
533 / 650
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z przodu,
rolki z tyłu
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
162 / 136 kg

7112393
9001761
9001757
9590659
9590387
9590407

Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient³/max. Fluktuacja4
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania
Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Regulowanepółki
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Rolki

Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto

Akcesoria
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Szynaw kształcie U, prawa
Szynaw kształcie U, lewa
Otwieranie pedałem nożnym
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Czujnik temperatury produktów NTC
Zestaw Side-by-side
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Przegląd zalet
Chłodziarki, zamrażarki i chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne z panelemelektronicznym

Precyzyjny moduł elektroniczny posiadacyfrowy wskaźnik i umożliwiana-
stawienie temperatury z dokładnościądo 1/10°C. Zintegrowana pamięć da-
nych dokumentuje każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturo-
wego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu.
Odpowiednie danemogą być przedstawione za pośrednictwem funkcji Alar-

mLog (dziennik alarmów) i odczytane na polu wyświetlacza.

Włączaneosobnowydajne oświetlenie wewnętrzne LEDumieszczono
w chłodziarkach laboratoryjnychLKv3913 i LKUv 1613 ze szklanymi drzwiami.

Bezspoinowe wnętrze wykonane z tworzy-
wa sztucznego jest wyjątkowo łatwe do utrzy-
mania w czystości, gwarantując perfekcyj-
ną higienę.

Urządzenia laboratoryjne umożliwiają wykorzystanie otworu stworzonego w celu
zintegrowania opcjonalnego czujnika temperatury NTC, niezależnego czujnika
temperatury PT 100 lub podobnych przyrządów pomiarowych.

Stabilneruszty powlekane tworzywem
sztucznym mogąbyć obciążone maksymalnie
do 45 kg, można je łatwo przestawiać i wyjąć
przy kącie otwarcia drzwi wynoszącym 90°.

W chłodziarko-zamrażarce laboratoryjnej
LCv 4010 szuflady można łatwo wyjąć
dzięki specjalnym uchwytom. Szuflady są
przezroczyste z przodu, zapewniając łatwy
wgląd w produkty.

1-stopniowa kalibracja zapewniaprecyzyjneustawienie temperatury. Umożliwiaona
kompensację między temperaturą nastawioną i rzeczywistą temperaturą wnętrza.

Dynamiczny układ chłodzenia w połączeniuzprecyzyjnym modułem elektronicznym
gwarantuje maksymalną stabilność i jednorodność temperatury we wnętrzu.

Samozamykające się drzwi zapobiegajązbędnejutracie
zimnai zapewniająstabilność temperatury. Zintegro-
wany zamek jest bardzo solidny i chroni przechowywane

produkty przed dostępem osób niepowołanych.

Koniec z rozmrażaniem dzięki technologii NoFrost (jedynie dla urządzeń LGv).
Dzięki recyrkulacji zimnego powietrza wilgoć jest wtłaczana do parownika,

a krótkie i cykliczne fazy rozmrażania pozwalająwyprowadzić je na zewnątrz
urządzenia. Jakie są tego zalety? Wprzeciwieństwie do ręcznego rozmrażania,

nie jest wymagane uciążliwe przenoszenie produktów z urządzenia. Pozwala to na
bezpieczne przechowywanie bez obecności lodu.

Zintegrowany zamek jest bardzosolidny i chroni
przechowywane produkty przed dostępem osób

niepowołanych.

Interfejsy do podłączenia do systemów
dokumentujących i monitorujących, takich jak
SmartMonitoring, oraz styk bezpotencjałowy
do przekazywania alarmów do zewnętrznych
systemów zdalnego powiadamiania.
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1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25 ˚C i ustawieniu temperatury
na +5 ˚C w chłodziarkach i -20 ˚C w zamrażarkach

2 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną
niestabilność w czasie pomiaru.

3 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Chłodziarki laboratoryjne z panelemelektronicznym

Najwyższa jakość
Chłodziarki laboratoryjne MediLine firmyLiebherrsą idealnymrozwiązaniemw przypadku gdy dysponujemyniewielką przestrzenią lub
poszukujemyurządzeniado zabudowy pod blatem.Oferta obejmujechłodziarki wolnostojące i przeznaczonedo zabudowy, zeszkla-
nymi i pełnymi drzwiami. Precyzyjnymodułelektroniczny umożliwia dokładne nastawienie temperatury.Dynamicznyukład chłodzenia
gwarantujemaksymalnąstabilność temperatury.Zintegrowanesystemyalarmowezapewniają bezpieczne przechowywanie produktów.

Chłodziarki, zamrażarki i chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne z panelemelektronicznym

Niezależny czujnik temperatury.
Urządzenia laboratoryjne umożliwiają wykorzystanie otworu
(średnica 10 mm) znajdującego się na tylnej ściance,
stworzonego w celu zintegrowania niezależnego czujnika
temperatury.

Termostat zabezpieczający.
Chłodziarki ze sterowaniemelektronicznym zostaływyposażone
w dodatkowy termostat zabezpieczający,który zapobiega
spadkowi temperatury poniżej+2°C, chroniąc w ten sposób
wrażliwe produkty wprzypadku jakichkolwiek zakłóceń.

Maksymalna stabilność temperatury.
Dynamicznyukład chłodzenia w połączeniu z precyzyjnymmodułem
elektronicznymgwarantuje maksymalnąstabilność temperatury. Ma-
jąc na uwadzejednorodność temperatury, wszystkie urządzenialabo-
ratoryjne zaprojektowanozgodniez wymogaminormy EN60068-3.
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Chłodziarki laboratoryjne
z panelemelektronicznym

Zewnętrzne dokumentowanie temperatury
oraz komunikaty alarmowe.
Urządzenialaboratoryjne sąwyposażonew interfejs szeregowyRS485 – za
jegopośrednictwem możnapołączyćwsieć nawet 20 urządzeń zeSmartC-
oolingHub, integrując je tym samymz systememSmartMonitoring – lub też
można korzystać z zewnętrznych systemówdokumentujących i alarmowych.
Ponadtourządzenia sąwyposażonew styk bezpotencjałowy doprzekazywa-
nia alarmów do zewnętrznego systemuzdalnegopowiadamiania.

LKv5710
MediLine

583 / 540 l
751/750/1844
634 / 538 / 1500
438 kWh
+10°C do +35°C
R600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+3°C do +16°C
3,8°C/3,1°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

5
634 / 518
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tyłu
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
100 / 91 kg

7113485

9590387

9094502

LKv3913
MediLine

386 / 332 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
480 kWh
+10°C do +35°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+3°C do +16°C
5,6 °C/ 4,7°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED,
łączane osobno
5
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg

uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
88/82 kg

7113333
9590241

9590387
na zamówienie

9590380

LKv3910
MediLine

361 / 333 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
309 kWh
+10°C do +35°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+3°C do +16°C
4,1°C/ 3,6 °C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

5
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg

uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
70 / 65 kg

7113333
9590241
9590231
9590387
na zamówienie

9590380

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient²/max. Fluktuacja³
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania
Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Oświetlenie wewnętrzne

Regulowanepółki
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Rolki

Uchwyt

Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto
Akcesoria
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Osłona parownika, biała
Nóżki
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Dodatkowe zamki (do 10 różnych kombinacji)
Otwieranie pedałem nożnym
Szyna rolkowa
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Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne z panelemelektronicznym Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne z panelemelektronicznym

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25 ˚C i ustawieniu temperatury
na +5 ˚C w chłodziarkach i -20 ˚C w zamrażarkach

2 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzonąniestabilność w czasie pomiaru.
3 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.
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Chłodziarko-zamrażarkalaboratoryjna
z panelemelektronicznym

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne
z panelemelektronicznym

LKUv1613
MediLine

152 / 132 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
369 kWh
+10°C do +35°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny/odszranianie automatyczne
+3°C do +16°C
5,1°C/ 4,9 °C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
3
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg

uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
45/43 kg

7113333
9592697
9590521
9590523

9590387

na zamówienie

LKUv1610
MediLine

142 / 133 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
273 kWh
+10°C do +35°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny/odszranianie automatyczne
+3°C do +16°C
4,3°C/4,6°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

3
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg

uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
39/37 kg

7113333
9592697
9590521
9590523

9590387

na zamówienie

LGv5010
MediLine

478 / 337 l
751/750/1844
602 / 520 / 1224
1245 kWh
+16°C do +35°C
R290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 3.0 A
dynamiczny/odszranianie automatyczne
−9°Cdo −35°C
5,8 °C/ 4,9 °C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

602 / 485
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tyłu
8 / 2
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
124 / 114 kg

7112059

9591493
9590387
9094502

LCv4010
MediLine

254 / 240 l
107 / 105 l
601 / 618/ 2003
440 / 441 / 1105
433 / 433 / 597
657 kWh
+10°C do +35°C
R600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny/ statyczny
odszranianie automatyczne/odszranianie ręczne
+3°C do +16°C / −9°C do−30°C
5,2°C/7,9°C
5,7 °C/ 5,5 °C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
4
440 / 409
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego/szkło
45 kg/24 kg
3
uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
90/84 kg

7113333
9590391
9590407
9590387
9592756
na zamówienie

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia/Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient²/max. Fluktuacja³
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania
Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Oświetlenie wewnętrzne
Regulowanepółki
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Rolki

Szuflady/ Ilość koszy
Uchwyt

Zamek / Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto
Akcesoria
Chromowany ruszt
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Ramy łączeniowe, białe
Szyna rolkowa
Osłona parownika, biała
Czujnik temperatury produktów NTC
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Otwieranie pedałem nożnym
Dodatkowe zamki (do 10 różnych kombinacji)

Pojemność brutto/użytkowa chłodziarka
Pojemność brutto/użytkowa zamrażarka
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W) chłodziarka
Wymiary wewnętrzne w mm (S/ G/ W) zamrażarka
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia chłodz. / zamrażarka
Metoda odszraniania chłodz. / zamrażarka
Zakres temperatury chłodz. / zamrażarka
Gradient² chłodz./zamrażarka
Max. Fluktuacja ³ chłodz. / zamrażarka
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania
Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Regulowanepółki chłodziarka
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) chłodziarka
Materiał półek chłodz. / zamrażarka
Maksymalne obciążenie półek chłodz./zamrażarka
Szuflady zamrażarka
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto

Akcesoria
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego chłodziarka
Osłona parownika, biała chłodziarka
Czujnik temperatury produktów NTC
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Szyna rolkowa
Dodatkowe zamki (do 10 różnych kombinacji)
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Przegląd zalet

Szklane półki chłodziarek laboratoryjnychz
wnętrzem antyiskrowym można łatwo
przestawiać i wyjmowaćprzy kącie otwarcia
drzwi wynoszącym 90°.

Szuflady w chłodziarko-zamrażarkach laborato-
ryjnych LCexvmożna łatwo wyjąć dzięki zinte-
growanym uchwytom po bokach. Szuflady mają
przezroczystyfront zapewniającywygodny
przegląd przechowywanych produktów.

Precyzyjny moduł elektroniczny posiadacyfrowywskaźnik
i umożliwiadokładne nastawienie temperatury. Duży
wyświetlacz zapewnia lepsząwidoczność temperatury

panującej we wnętrzu urządzenia.

Wszystkiechłodziarki i zamrażarki laboratoryjnez wnętrzem antyiskro-
wym zostały sprawdzonezgodnie z dyrektywą UE2014/34/UE (ATEX).

Precyzyjny moduł elektroniczny wyposażonyjestw zintegrowaną
pamięć danych. Dokumentujeona maksymalne i minimalne

temperatury panujące we wnetrzu.

Urządzenialaboratoryjnezmodułem elektronicznym oferująkalibrację
1-punktową dla precyzyjnegonastawienia temperatury. Umożliwiaona kompen-

sację między temperaturą nastawioną i rzeczywistą temperaturą wnętrza.

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne z panelemelektronicznymi wnętrzemantyiskrowym

Urządzenia laboratoryjne umożliwiają wykorzystanie
otworu stworzonego w celu zintegrowanianiezależ-
nego czujnika temperatury (np. opcjonalnegoczuj-
nika temperatury NTC lub podobnych przyrządów
pomiarowych).

Bezspoinowewnętrze wykonane z tworzywa
sztucznego jest wyjątkowo łatwe do utrzymania
w czystości,gwarantującperfekcyjną higienę.
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Możliwa wymiana uszczelek do drzwi.

Samozamykające się drzwi zapobiegajązbędnejutracie
zimna i zapewniająstabilność temperatury. Zintegrowany
zamek jest bardzo solidny i chroni przechowywane próbki

i produkty przed dostępem osób niepowołanych.

Interfejsy do podłączenia do systemów
dokumentujących i monitorujących, takich jak
SmartMonitoring, oraz styk bezpotencjałowy do
przekazywania alarmów do zewnętrznych systemów
zdalnego powiadamiania.
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Smart
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Maksymalna stabilność temperatury.
Systemy chłodzenia urządzeń laboratoryjnych w połącze-
niu z modułem elektronicznym gwarantują maksymalną sta-
bilność temperatury. Aby temperatura w chłodziarkach nie
spadła poniżej +2°C, również w przypadku wystąpienia za-
kłóceń, urządzenia są wyposażone w termostat zabezpiecza-
jący. Mając na uwadze jednorodność temperatury, wszystkie
urządzenia laboratoryjne z modułem elektronicznym zapro-
jektowano zgodniez wymogami normy EN60068-3.

Zintegrowane systemy alarmowe.
Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy
niepożądanych odchyleniach temperatury lub otwartych
drzwiach. Wszystkie parametry alarmu mogą być nastawione
indywidualnie. Opóźnienie alarmu można ustawić w zakresie:
1 – 5 minut od otwarcia drzwi. Urządzenialaboratoryj-
ne z modułem elektronicznym wyposażone są ponad-
to w optyczny alarm awarii zasilania sieciowego oraz alarm
uszkodzenia czujnika.

Najwyższa jakość
Specjalnie do przechowywania materiałów wybuchowych i łatwopalnych w przemyślechemicznymlubw laboratoriach spe-
cjalistycznych, firma Liebherr zaprojektowała chłodziarki i zamrażarki z modułemelektronicznym i wnętrzem antyiskrowym.
Wnętrza tych urządzeń spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w dyrektywie UE 2014/34/UE

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne z panelemelektronicznymi wnętrzemantyiskrowym

Moduł elektroniczny.
Precyzyjnymoduł elektroniczny posiada cyfrowy wskaźnik
i umożliwia dokładne nastawienie temperatury. Etapypracy
urządzenia wyświetlane są za pomocą odpowiednich symbo-
li. Dla zachowania właściwej higieny w obszarze laboratorium
moduł elektroniczny jest wbudowany i pokryty folią. Duży wy-
świetlacz zapewnia lepsząwidoczność temperatury panującej
we wnętrzu urządzenia.

Certyfikowane zgodnie z ATEX.
Wszystkie urządzenia z wnętrzem antyiskrowym zostały spraw-
dzone zgodnie z dyrektywą UE2014/34/UE (ATEX). Sklasyfi-
kowano je jako II 3G Ex nA II T6, co oznacza że urządzenia te są
przystosowane do przechowywania materiałów wybuchowych
i łatwopalnych w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Zintegrowana pamięć danych.
Moduł elektroniczny wyposażony jest w zintegrowaną pamięć da-
nych, która dokumentujemaksymalne i minimalne temperatury
wnętrza, jak również każdorazowo trzy ostatnie zdarzeniaalarmu
temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i cza-
sem trwania alarmu. Dane temogą być odczytane nawyświetlaczu.

Solidne szklane półki.
Solidne szklane półki można łatwo przestawiać i wyjąć przy
kącie otwarcia drzwi wynoszącym 90°. Zapewniają one bez-
pieczne przechowywanie produktów i mogą być obciążone
maksymalnie do 40 kg w przypadku chłodziarek i 24 kg
w przypadku zamrażarek.

Niezależny czujnik temperatury.
Urządzenia laboratoryjne z modułem elektronicznym umożli-
wiają wykorzystanie otworu (średnica 10 mm) znajdującego
się na tylnej ściance, stworzonego w celu zintegrowania nie-
zależnegoczujnika temperatury.

(ATEX)i zostały przetestowane zgodnie z normami EN 1127-1, IEC60079-0 i IEC 60079-15 przez electrosuisse– SEV
(Szwajcarskie Stowarzyszenieds. Elektrotechniki,Zasilania i Technik Informacyjnych)– organizację oceny zgodności ATEX.

Precyzyjna kalibracja 1-punktowa.
Dla precyzyjnego nastawienia temperatury, urządzenia
laboratoryjne zmodułem elektronicznym oferują kalibrację
1-punktową. Umożliwia ona kompensacjęmiędzy tempera-
turą nastawioną i rzeczywistą temperaturą wnętrza.
Wartość korekty kompensacji można zmieniać co 0,1 K.
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Zewnętrzne dokumentowanie temperatury
oraz komunikatów alarmowych.
Urządzenialaboratoryjne są wyposażone w interfejs szeregowy RS485 – za
jego pośrednictwem można połączyć w sieć nawet 20 urządzeń zeSmartC-
oolingHub, integrując je tym samym z systemem SmartMonitoring – lub też
można korzystać zzewnętrznych systemów dokumentujących i alarmowych.
Ponadto urządzenia są wyposażonew styk bezpotencjałowy do przekazywa-
nia alarmów do zewnętrznego systemu zdalnego powiadamiania.
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Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z panelemelektronicznymi wnętrzemantyiskrowym Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne z panelemelektronicznymi wnętrzemantyiskrowym

1 Mierzone przy temperaturze otoczenia + 25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C w chłodziarkach i -20˚C w zamrażarkach 2 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzonąniestabilność w czasie pomiaru.
3 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.
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Chłodziarko-zamrażarka
laboratoryjna z panelemelektronicznym
i wnętrzemantyiskrowym

Chłodziarki i zamrażarki
laboratoryjne z panelem
elektronicznym i wnętrzemantyiskrowym

LCexv4010 MediLine

254 / 240 l
107 / 105 l
601 / 618/ 2003
440 / 441 / 1105
433 / 433 / 597
657 kWh
+10°C do +35°C
R600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny/ statyczny
odszranianie automatyczne/odszranianie ręczne
+3°C do +16°C / −9°C do−30°C
4,0 °C/ 7,9°C
3,9°C/5,5°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
4
440 / 409
szkło/ szkło
40 kg/24 kg
3
uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką
otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
92/87 kg

9293629
9590145
9590387
9592756
9590391
na zamówienie

LKexv3910MediLine

360 / 344 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
316 kWh
+10°C do +35°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny/odszranianie automatyczne
+3°C do +16°C
5,5 °C/ 5,1°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
5
440 / 420
szkło
40 kg

uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką
otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
74/68 kg

9293629

9590380
9590241
9590231

9590387
na zamówienie

LKUexv 1610MediLine

141 / 130 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
315 kWh
+10°C do +35°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny/odszranianie automatyczne
+3°C do +16°C
3,9 °C/ 4,8°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
3
440 / 420
szkło
40 kg

uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką
otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
41/38 kg

9293629
9592697
9590521
9590523

9590387
na zamówienie

LGex3410MediLine

310 / 284 l
601 / 618 / 1840
420 / 400 / 1587
478 kWh
+10°C do +35°C
R600a
45 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
statyczny/odszranianie ręczne
−9°Cdo −30°C
6,9 °C/ 4,2 °C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

420 / 400
płyty parownika
24 kg
8

185
uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką
otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
91/86 kg

9592756

9590231
9590145
9590387
na zamówienie

LGUex1500 MediLine

139 / 129 l
601 / 618 / 820
454 / 450 / 663
338 kWh
+10°C do +35°C
R600a
45 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
statyczny/odszranianie ręczne
−9°Cdo −26°C
6,6 °C/ 3,3 °C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

454/450
płyty parownika
24 kg
3
1
149
uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką
otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
45/42 kg

9592697
9590521

9590145
9590387
na zamówienie

Pojemność brutto/użytkowa chłodziarka
Pojemność brutto/użytkowa zamrażarka
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W) chłodziarka
Wymiary wewnętrzne w mm (S/ G/ W) zamrażarka
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia chłodz. / zamrażarka
Metoda odszraniania chłodz. / zamrażarka
Zakres temperatury chłodz. / zamrażarka
Gradient² chłodz./zamrażarka
Max. Fluktuacja ³ chłodz. / zamrażarka
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania
Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Regulowanepółki chłodziarka
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) chłodziarka
Materiał półek chłodz. / zamrażarka
Maksymalne obciążenie półek chłodz./zamrażarka
Szuflady zamrażarka
Uchwyt

Zamek / Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto
Akcesoria
Półka szklana
Czujnik temperatury produktów NTC
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Szyna rolkowa
Osłona parownika, biała
Dodatkowe zamki (do 10 różnych kombinacji)

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia/Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient²/max. Fluktuacja³
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania
Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Regulowanepółki
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Szuflady
Ilość koszy
Wysokość szuflady w mm
Uchwyt

Zamek / Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto
Akcesoria
Półka szklana
Ramy łączeniowe, białe
Szyna rolkowa
Osłona parownika, biała
Nóżki
Czujnik temperatury produktów NTC
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Dodatkowe zamki (do 10 różnych kombinacji)



4948
LKexv5400

4948

Przegląd zalet Najwyższa jakość
Chłodziarki laboratoryjne ze sterowaniemmechanicznymi wnętrzemantyiskrowym

Wysokiej jakości wnętrze.
Bezspoinowe wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego
jest wyjątkowo łatwe do utrzymania w czystości, gwaran-
tując perfekcyjną higienę. Głęboko tłoczone prowadnice
zapewniają stabilność szklanych półek i umożliwiają ich
wygodne przestawianie.

Szklane półki.
Szklane półki pozwalają na przechowywanie również
małych przedmiotów i mogą być obciążane do 40 kg na
1 półkę.

Certyfikowane zgodnie z ATEX.
Zgodnie z dyrektywą ATEX2014/34/UE modele LKexv
są w widoczny sposób oznakowane i posiadają wskazów-
ki dotyczące czyszczenia. Sklasyfikowano je jako II 3G Ex
nA II T6, co oznacza, że urządzenia te są przystosowane
do przechowywania materiałów wybuchowych i łatwopal-
nych w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Pojemnik na wodę kondensacyjną.
Zgodnie z dyrektywą ATEX2014/34/UE w urządzeniach
laboratoryjnych z wnętrzem antyiskrowym odpływ wody
kondensacyjnej jest zamknięty. Woda kondensacyjna po-
wstająca podczas automatycznego odszraniania groma-
dzona jest w specjalnym pojemniku. Należy go opróżniać
ręcznie w regularnych odstępach czasu.

Bezspoinowe wnętrze wykonane
z tworzywa sztucznego posiadaza-
okrąglone narożniki i jest wyjątkowo
łatwe do utrzymania w czystości,
gwarantującperfekcyjną higienę.

Solidne szklane półki możnałatwo
przestawiać i wyjąć przy kącie otwar-
cia drzwi wynoszącym 90°. Szklane
półki pozwalają na bezpieczneprze-
chowywanie produktów i mogą być
obciążane do 40 kg na 1 półkę.

Zamknięty odpływ wody konden-
sacyjnej w urządzeniachlaboratoryj-
nych z wnętrzem antyiskrowym jest
zgodnyz dyrektywą ATEX2014/34/UE.

Zintegrowany zamek jest bardzo
solidny i chroni przechowywane
produkty przed dostępem osób
niepowołanych.

W modelachLKexv istnieje możliwość
przestawienia zawiasów orazwymia-
ny uszczelki w drzwiach.
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Zgodnie z dyrektywą ATEX2014/34/UE
modele LKexv są w wi doczny sposób
oznakowane i posiadają wskazówki
dotyczące czyszczenia.
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Chłodziarki laboratoryjne ze sterowaniemmechanicznymi wnętrzemantyiskrowym

2 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzonąniestabilność w czasie pomiaru.
3 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

1 Mierzone przy temperaturze otoczenia +25 ˚C i ustawieniu temperatury na +5 ˚C
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Chłodziarki laboratoryjne
ze sterowaniemmechanicznymi wnętrzem
antyiskrowym

LKexv5400 MediLine

554 / 520 l
750 / 729 / 1640
600 / 560 / 1452
359 kWh
+10°C do +40°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
6,9°C/5,8°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
5
600 / 550
szkło
40 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu
prawe przestawne
84/77 kg

9293613
9086365
9590229
na zamówienie

LKexv3600 MediLine

333 / 307 l
600 / 610 / 1641
470 / 440 / 1452
346 kWh
+10°Cdo +43°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
4,8 °C/ 3,0 °C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
5
470 / 425
szkło
40 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu
prawe przestawne
64/59 kg

9293615
9086323
9590231
na zamówienie

LKexv2600 MediLine

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
287 kWh
+10°C do +40°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
6,4°C/5,5°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
4
470 / 425
szkło
40 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu
prawe przestawne
53/49 kg

9293615
9086323
9590231
na zamówienie

LKexv1800 MediLine

180 / 160 l
600 / 600 / 860
513/ 441/ 702
328 kWh
+10°C do +30°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
10,2 °C/ 7,4°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
3
513 / 412
szkło
40 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
prawe przestawne
41/38 kg

9293631

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient²/max. Fluktuacja³
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Regulowanepółki
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto

Akcesoria
Półka szklana
Cokół z rolkami
Nóżki
Dodatkowe zamki (do 10 różnych kombinacji)
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Optyczny i akustyczny alarm ostrzega
w przypadku przekroczeniagranic
dopuszczalnych odchyleń tempe-
ratury. Wszystkieparametry alarmu
temperatury mogą być nastawione
indywidualnie. Zintegrowana pamięć
danych rejestruje minimalną i mak-

symalną temperaturę, fluktuację wraz z datą, godziną i czasem trwania alarmu.
Ponadtomoduł elektroniczny gwarantuje wysoką jednorodność temperatury we
wnętrzu. Wszystkie laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe są zaprojektowane
zgodnie z wymogami normy EN60068-3.

Przegląd zalet

Precyzyjny moduł elektroniczny posiadacyfrowy wskaźnik i umożliwiadokład-
ne nastawienietemperatury.Umiejscowionyjestw tylnej części zamrażarki
i pozwala na podłączenie modułu elektronicznego do zewnętrznych systemów.

Stabilna, jednoczęściowai łatwa do utrzymaniaw czystości pokrywa. Mocne zawiasy
są zaprojektowane tak, aby móc swobodnie otwierać pokrywę co najmniej 50 000 razy.

Uchwyt aluminiowy w skrzyniowych
urządzeniach laboratoryjnych LGTwykonany
jest wyjątkowo solidnie. Wszystkie urządze-

nia mogą być zamykane na zamek.

Laboratoryjne zamrażarki skrzynioweoferują kalibrację
1-punktową dla precyzyjnegonastawienia temperatury.

Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe do - 45°C

System StopFrost w skrzyniowychurządzeniachlaborato-
ryjnych LGT zmniejsza oszronienie zamrażarki i preparatów,
dzięki temu odszranianie konieczne jest o wiele rzadziej.
Po otwarciu i zamknięciupokrywy skrzyni podciśnienie
zostaje szybko wyrównane i zamrażarka może zostać bez
trudu otwarta ponownie.

Energooszczędne oświetlenie
wewnętrzne LEDwbudowanew pokrywie
zapewniaoptymalny przegląd produktów.

Precyzyjnymoduł elektroniczny
gwarantujemaksymalną stabil-
ność i jednorodność temperatury
we wnętrzu.

Otwór (średnica 10 mm) stworzony w celu
zintegrowaniaopcjonalnegoczujnika tem-
peratury NTC, niezależnegoczujnika tem-

peratury PT 100 lub podobnych
przyrządów pomiarowych.
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Interfejsy do podłączenia do systemów dokumentujących i monitorujących, takich
jak SmartMonitoring, oraz styk bezpotencjałowy do przekazywania alarmów do
zewnętrznych systemów zdalnego powiadamiania.
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Precyzyjna kalibracja 1-punktowa.
Dla precyzyjnego nastawienia temperatury laboratoryjne zam-
rażarki skrzyniowe oferują kalibrację 1-punktową. Umożliwia
ona kompensację między temperaturą nastawioną i rzeczywi-
stą temperaturą wnętrza. Wartość korekty kompensacji moż-
na zmieniać co 0,1 K.

System StopFrost.
System StopFrost w skrzyniowych urządzeniach laboratoryjnych
LGTzapewnia znaczne zmniejszenie oszronienia zamrażarki
i preparatów, dzięki temu odszranianie konieczne jest o wiele
rzadziej. Pootwarciu i zamknięciu pokrywy skrzyni podciśnienie
zostaje wyrównane i zamrażarka może zostać bez trudu otwarta
ponownie.

Niezależny czujnik temperatury.
Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe umożliwiają wykorzystanie
otworu (średnica 10 mm) znajdującego się na tylnej ściance, stwo-
rzonego w celu zintegrowania niezależnego czujnika temperatury.

Zintegrowane systemy alarmowe.
Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy nie-
pożądanychodchyleniach temperatury lub otwartych drzwiach.
Wszystkie parametry alarmu mogą być nastawione indywidualnie.
Opóźnieniealarmu można ustawić w zakresie 1 – 5 minut od
otwarcia pokrywy. Dodatkowe bezpieczeństwozapewnia alarm
optyczny awarii zasilania i alarm usterki czujnika.

Najwyższa jakość
Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe (do -45°C) firmy Liebherr są dostępne w trzech wielkościach i zostały opracowane
tak, aby sprostać wszelkim wymaganiom w zakresie badań naukowych oraz w zastosowaniu laboratoryjnym, klinicznym
i przemysłowym.Kalibracja 1-punktowa gwarantuje maksymalnąjednorodność temperatury. Zintegrowane systemyalarmo-

Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe do - 45°C

we oraz zewnętrzna dokumentacja temperatury i alarmów zapewniają bezpieczne przechowywanie próbek, substancji
chemicznychi materiałów badawczych.

Moduł elektroniczny.
Precyzyjnymoduł elektroniczny posiada cyfrowy wskaźnik
i umożliwia dokładne nastawienie temperatury. Etapy pracy
urządzenia wyświetlane są za pomocą odpowiednich sym-
boli. Dla zachowaniawłaściwej higieny w obszarze laborato-
rium moduł elektroniczny jest wbudowany i pokryty folią.

Zintegrowana pamięć danych.
Moduł elektroniczny wyposażony jest w zintegrowaną pa-
mięć danych, która dokumentuje maksymalne i minimalne
temperatury wnętrza, jak również każdorazowo trzy ostat-
nie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sie-
ciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu. Dane te
mogą być odczytane na wyświetlaczu.

Maksymalna jednorodność temperatury.
Dynamiczny układ chłodzenia w połączeniu z precyzyjnym
modułem elektronicznym gwarantuje maksymalną stabil-
ność temperatury. Aby zapewnić jednorodność temperatury,
wszystkie urządzenia laboratoryjne zaprojektowano zgodnie
z wymogami normy EN60068-3.
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Zewnętrzne dokumentowanie temperatury oraz
komunikatów alarmowych. Urządzenialaboratoryjnesąwyposa-
żone w interfejs szeregowy RS485 – za jego pośrednictwem
można połączyć w sieć nawet 20 urządzeń zeSmartCoolingHub,
integrując je tym samym z systemem SmartMonitoring – lub też
można korzystać z zewnętrznych systemów dokumentujących i
alarmowych. Ponadto urządzenia są wyposażone w styk bezpoten-
cjałowy do przekazywania alarmów do zewnętrznego systemu
zdalnego powiadamiania.
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Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe do - 45°C

2 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzonąniestabilność w czasie pomiaru.
3 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

1 Mierzone przy temperaturze otoczenia +25 ˚C i ustawieniu temperatury na -45 ˚C
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Laboratoryjne zamrażarki
skrzyniowe do -45°C

LGT4725 MediLine

441 / 418 l
1654 / 787 / 905
1445 / 500 / 650
1589 kWh
+10°C do +30°C
R290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 3.5 A
statyczny
odszranianie ręczne
−10°Cdo −45°C
3,5 °C/ 1,8 °C
stal / biały
stal
aluminium powlekane w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
RS485 / tak
przygotowane
100 mm
0
16
LED
profil aluminiowy
w wyposażeniu
92/76 kg

9590407
9590387
7113627

LGT3725 MediLine

350 / 332 l
1379/ 787 / 905
1170/ 500 / 650
1069 kWh
+10°C do +30°C
R290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 3.0 A
statyczny
odszranianie ręczne
−10°Cdo −45°C
4,3 °C/ 2,2 °C
stal / biały
stal
aluminium powlekane w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
RS485 / tak
przygotowane
100 mm
0
13
LED
profil aluminiowy
w wyposażeniu
82/68 kg

9590407
9590387
7113627

LGT2325 MediLine

215 / 201 l
1139/ 738 / 905
889 / 410/ 630
824 kWh
+10°C do +30°C
R290
55 dB(A)
220–240V~/2.0 A
statyczny
odszranianie ręczne
−10°Cdo −45°C
4,7 °C/ 1,9 °C
stal / biały
stal
aluminium powlekane w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
po przywróceniu zasilania
RS485 / tak
przygotowane
120 mm
0
10
LED
profil aluminiowy
w wyposażeniu
69/58 kg

9590407
9590387

7112317

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient²/max. Fluktuacja³
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Izolacja
Ilość koszy
Maksymalna ilość koszy
Oświetlenie wewnętrzne
Uchwyt
Zamek
Przepustbrutto/netto

Akcesoria
Czujnik temperatury produktów NTC
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Koszmały 479×208×190 mm
Koszduży 385×202×195 mm
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Dla zapewnieniadowolnej aranżacji wnętrza, w razie potrzeby, możliwe jest wyposażenie urządzeniaw dodatkowe szynypodpo-
rowe i ruszty powlekane tworzywem sztucznym. Stabilne ruszty wytrzymują obciążenie maksymalnie do 60 kg.

Do centralnego dokumentowania danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych kilku urządzeń zapośrednictwem złącza
szeregowegoRS485 dostępny jest specjalny konwerter interfejsów łącznie zoprogramowaniem dokumentującym LTM. Ogółem
można połączyć ze sobą maksymalnie 20 urządzeń laboratoryjnych i centralnie dokumentować ich parametry. W ramach
dodatkowej funkcji można skonfigurować przekierowanie alarmu lub regularne raporty ostanie urządzeń na maksymalnie trzy
adresy e-mail. Za pośrednictwem dostępnych w handlu konwerterów interfejsów możliwe jest połączenie urządzeń z kom-
puterem poprzez sieć WLAN lub LAN. Wymagania dla oprogramowania: komputer z systemem operacyjnym Windows® .

Do urządzeń laboratoryjnych z modułem elektronicznym dostępny jest czujnik NTC. Czujnik temperatur NTCto zestaw wyposaże-
nia dodatkowego do rejestrowania temperatur produktu. Zarejestrowane temperatury produktów mogą zostać odczytane poprzez
moduł elektroniczny lub zostać wysłane przez istniejące złącze szeregowe RS485 do zewnętrznego systemu dokumentacji.

Pedał nożny to wyjątkowo praktyczne rozwiązanie, szczególnie w momencie, gdy chcemy otworzyć drzwi urządzenia, a nasze
ręce są zajęte.

Rozdział: Chłodnicze i mroźniczeszafy laboratoryjne

Szynypodporowe i ruszty powlekane tworzywem sztucznym

Konwerter interfejsów z oprogramowaniem dokumentującym

Czujnik temperaturyproduktów NTC

Pedałnożnydo otwierania drzwi

Rozdział: Chłodziarki, zamrażarki i chłodziarko-zamrażarki
laboratoryjne z panelemelektronicznym
Konwerter interfejsów z oprogramowaniem dokumentującym

Do centralnego dokumentowania danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych kilku urządzeń za pośrednictwem złącza
szeregowegoRS485, dostępny jest specjalny konwerter interfejsów łącznie z oprogramowaniem dokumentującym LTM. Ogółem
możnapołączyć zesobą maksymalnie20 urządzeń laboratoryjnych i centralnie dokumentować ich parametry. W ramach dodatko-
wej funkcji można skonfi gurować przekierowanie alarmu lub regularne raporty o stanie urządzeniawysyłane na maksymalnie trzy
adresy e-mail. Za pośrednictwem dostępnych w handlu konwerterów interfejsów możliwe jest połączenie urządzeńz komputerem
poprzez sieć WLAN lub LAN. Wymagania dla oprogramowania: komputer z systemem operacyjnym Windows® .
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Zestaw Side-by-Side jest łatwy do montażu i umożliwia wygodne korzystanie z dwóch lub więcej urządzeń ustawionych
obok siebie. Dzięki zestawowi urządzenia można ustawić w wizualnie atrakcyjny sposób. Co więcej, Side-by-Side zapobiega
kondensacji i tworzeniu się lodu pomiędzy dwoma urządzeniami.

ZestawSide-by-Side

Czujnik temperaturyproduktów NTC

Do urządzeń laboratoryjnych z modułem elektronicznym dostępny jest czujnik NTC. Czujnik temperatur NTC to zestaw wypo-
sażenia dodatkowego do rejestrowania temperatur produktu. Zarejestrowane temperatury produktów mogą zostać odczytane
wmodule elektronicznym lub zostaćwysłane przez istniejące złącze szeregoweRS485 do zewnętrznegosystemu dokumentacji.

Dla ochrony przechowywanych produktów przed niepożądanym dostępem, do urządzeń laboratoryjnych zmodułem elektronicz-
nymmożna nabyć dodatkowo do10 kombinacji zamków. Dzięki temu wkilku urządzeniach można zamontować różne zamki,
aby umożliwić dostęp do danego urządzenia tylko uprawnionemu personelowi.

Dodatkowe zamki

Jako wyposażeniedodatkowe dostępna jest rama łącząca, która umożliwia dowolnepołączenie modeli LKUv1613, LKUv1610,
LKUexv1610 i LGUex1500. Umożliwia to wygodne ustawienie laboratoryjnych urządzeń Liebherr na niewielkiej powierzchni.
Aby zagwarantować optymalną stabilność, zestawy kółek niemogą byćmontowane naurządzeniachpołączonych ramami. Kółka
mogą być instalowane jedynie na pojedynczych urządzeniach.

Ramyłączeniowe

Dla dodatkowego bezpieczeństwa można zamontować osłonę parownika. Dzięki osłonie, wrażliwe na zimno produkty nie
są narażone na kontakt z parownikiem.

Osłona parownika

Pedał nożny to wyjątkowo praktyczne rozwiązanie, szczególnie w momencie, gdy chcemy otworzyć drzwi urządzenia, a nasze
ręce są zajęte.

Pedałnożnydo otwierania drzwi

W modelach podblatowych LKUvmożna zamontować szyny rolkowe o wysokości 30 mm, a modelach LKv nóżki z regulowaną
wysokością. Wysokość nóżekmożna regulować w zakresie od 115 mm do 170 mm.
Aby zagwarantować optymalną stabilność, zestawy kółek nie mogą być montowane na urządzeniach połączonych ramami.
Kółka mogą być instalowane jedynie na pojedynczych urządzeniach.

Szyna rolkowa i nóżki

Dozapisu temperatur produktów dostępny jest jako wyposażeniedodatkowe czujnik temperatury produktów NTC. Zarejestrowane
temperatury produktów mogą zostaćodczytane wmodule elektronicznym lub zostaćwysłane przez istniejące złącze szeregowe
RS485 do zewnętrznego systemu dokumentacji.

Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne
z panelemelektronicznym i wnętrzemantyiskrowym
Czujnik temperaturyproduktów NTC

Dla zapewnienia dowolnej aranżacji wnętrza, w razie potrzeby, możliwe jest wyposażenie urządzenia w dodatkowe ruszty
powlekane tworzywem sztucznym. Stabilne ruszty wytrzymują obciążenie maksymalnie do 60 kg.

Rusztzpowłoką z tworzywa sztucznego
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Dla ochrony przechowywanychproduktów przed niepożądanymdostępem, do urządzeń laboratoryjnych zmodułem elektronicz-
nym można nabyć dodatkowo do 10 kombinacji zamków. Dzięki temu w kilku urządzeniach można zamontować różne zamki,
aby umożliwić dostęp do danego urządzenia tylko uprawnionemu personelowi.

Dla zapewnienia dowolnej aranżacji wnętrza, w razie potrzeby, możliwe jest wyposażenie modeli LCexv, LKexv i LKUexv
w dodatkowe szklane półki. Półki z bezpiecznego, hartowanego szkła spełniają wymogi normy ATEX dla chłodziarek z wnę-
trzem antyiskrowym i mogą być obciążane do 40 kg na 1 półkę.

Dodatkowe zamki

Półkaszklana

Konwerter interfejsów z oprogramowaniem dokumentującym

Do centralnego dokumentowania danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych kilku urządzeń zapośrednictwem złącza
szeregowegoRS485 dostępny jest specjalny konwerter interfejsów łącznie zoprogramowaniem dokumentującym LTM. Ogółem
można połączyć zesobą maksymalnie 20 urządzeń laboratoryjnych i centralnie dokumentować ich parametry. W ramach dodat-
kowej funkcji można skonfigurować przekierowanie alarmu lub regularne raporty o stanie urządzeń na maksymalnie trzy adresy
e-mail. Za pośrednictwem dostępnych whandlu konwerterów interfejsów możliwe jest połączenie urządzeńzkomputerem poprzez
sieć WLAN lub LAN. Wymagania dla oprogramowania: komputer z systemem operacyjnym Windows® .
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Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest rama łącząca, która umożliwia połączenie modeli LKUexvi LGUex,ale również pozo-
stałych modeli do zabudowy z serii LKUv. Umożliwia to wygodne ustawienie laboratoryjnych urządzeń Liebherr na niewielkiej
powierzchni.
Aby zagwarantować optymalną stabilność, zestawy kółek nie mogą być montowane na urządzeniach połączonych ramami.
Kółka mogą być instalowane jedynie na pojedynczych urządzeniach.

Ramyłączeniowe

W modelach LKUexvmożna zamontować szyny rolkowe o wysokości 30 mm, a modelach LKv nóżki z regulowaną wysokością.
Wysokość nóżek można regulować w zakresie od 115 mm do 170 mm.
Aby zagwarantować optymalną stabilność, zestawy kółek nie mogą być montowane na urządzeniach połączonych ramami.
Kółka mogą być instalowane jedynie na pojedynczych urządzeniach.

Szyna rolkowa i nóżki

Osłona parownika

Dla dodatkowego bezpieczeństwa można zamontować osłonę parownika. Dzięki osłonie, wrażliwe na zimno produkty nie
są narażone na kontakt z parownikiem.

Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne
z panelemelektronicznym i wnętrzemantyiskrowym

Dla ochrony przechowywanych produktów przed niepożądanym dostępem, do urządzeń laboratoryjnych można nabyć dodat-
kowo do 10 kombinacji zamków. Dzięki temu w kilku urządzeniachmożna zamontować różne zamki, abyumożliwić dostęp do
danego urządzenia tylko uprawnionemu personelowi.

Aby możliwe było łatwe przemieszczanie urządzeń, jako wyposażenie dodatkowe do modeli: LKexv 5400, 3600 i 2600
dostępny jest cokół z kółkami.

Aby umożliwić łatwe czyszczenie powierzchni pod urządzeniami, modele LKexv 5400, 3600 i 2600 mogą być dodatkowo
wyposażone w regulowane nóżki. Wysokość nóżekmożna regulować w zakresie od 115 mm do 170 mm.

Dla zapewnienia dowolnej aranżacji wnętrza, w razie potrzeby, możliwe jest wyposażenie modeli LKexv w dodatkowe szklane
półki. Półki z bezpiecznego, hartowanego szkła spełniają wymogi normy ATEX dla chłodziarek z wnętrzem antyiskrowym
i mogą być obciążane do 40 kg na 1 półkę.

Półkaszklana

Cokół z rolkami

Nóżki

Dodatkowe zamki

Do laboratoryjnych zamrażarek skrzyniowych z modułem elektronicznym dostępny jest czujnik NTC. Czujnik temperatur NTC
to zestaw wyposażenia dodatkowego do rejestrowania temperatur produktu. Zarejestrowane temperatury produktów mogą
zostać odczytane w module elektronicznym lub zostać wysłane przez istniejące złącze szeregowe RS485 do zewnętrz-
nego systemu dokumentacji.

Rozdział: Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe do -45°C
Czujnik temperaturyproduktów NTC

Konwerter interfejsów z oprogramowaniem dokumentującym

Docentralnegodokumentowaniadanych przebiegutemperaturyizdarzeń alarmowych kilku urządzeńzapośrednictwem złączaszeregowegoRS485
dostępnyjest specjalnykonwerter interfejsów łączniezoprogramowaniem dokumentującym LTM. Ogółemmożnapołączyć zesobąmaksymalnie20
urządzeńlaboratoryjnych i centralnie dokumentować ich parametry. Wramach dodatkowej funkcji można skonfigurować przekierowanie alarmu lub
regularneraportyostanieurządzeń namaksymalnietrzyadresye-mail. Zapośrednictwem dostępnychwhandlu konwerterów interfejsówmożliwejest
połączenieurządzeń zkomputerem poprzezsiećWLANlub LAN.Wymaganiadlaoprogramowania: komputer zsystemem operacyjnymWindows® .

Dodatkowe kosze zapewniają lepszy przegląd i łatwiejszy dostęp do przechowywanych preparatów.

Dodatkowe koszedo zamrażarek

Rozdział: Chłodziarki laboratoryjne ze sterowaniemmechanicznymi wnętrzemantyiskrowym
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Chłodziarki laboratoryjne
do przechowywania leków
zgodnie z normąDIN 58345
Chłodziarki przeznaczonedo zastosowaniaw aptekach,szpitalach i gabinetach
lekarskichmusząspełniać wysokiewymagania dotyczące przechowywania leków.
Chłodziarki laboratoryjne Liebherrzgodne z normąDIN 58345 posiadają liczne
funkcjei cechywyposażenia pozwalające naoptymalnąochronęleków i wrażli-
wychpreparatów. Zintegrowanyzpowierzchnią urządzeniamoduł elektroniczny
umożliwiaprecyzyjną regulację temperatury,a w połączeniu zeskutecznąizola-
cją oraz dynamicznymsystememchłodzeniazapewnia idealne warunki przechowy-
wania. Optyczne i akustycznesystemyalarmoweostrzegają przed niepożądanymi
odchyleniami temperatury.Chłodziarki firmyLiebherrzapewniają bezpieczeństwo i
stabilnośćpodczas przechowywania leków: 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Bezpieczeństwozgodnie z normąDIN 58345
Wszystkiechłodziarki laboratoryjne Liebherrdo przechowywania lekówspełniają
wymogi normyDIN 58345. Oznacza to, że naszeurządzeniazapewniają
odpowiedzialnym użytkownikomnajwyższy stopieńbezpieczeństwapodczas
przechowywania leków.

Norma DIN 58345 obejmujenastępującewymagania:
• Utrzymanietemperaturyroboczejod +2°C do +8°C
• Eksploatacjaw temperaturzeotoczeniaod +10°C do +35°C
• Poziomszumuponiżej 60 dB(A)
• Optyczny i akustycznyalarmostrzegającyprzed zbyt wysoką i niską

temperaturą
• Optyczny i akustycznyalarmsygnalizującyawarię zasilania

przez co najmniej12 godzin (alarmbrakuzasilania)
• Termostatchroniącyprzed spadkiemtemperaturyponiżej +2°C
• Obciążalność mechanicznawbudowanychelementów100 kg/m²
• Zamykanedrzwi
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Przegląd zalet

Gęste ruszty wykonane z tworzywa sztucznego
można wygodnie ustawiać na dowolnie wybranej
wysokości i dostosować w ten sposób wnętrze do
własnych potrzeb. Ruszty możnawyjąć przy kącie
otwarcia drzwi wynoszącym 90°.

Bezspoinowe wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego jest wyjątkowołatwe
do utrzymaniaw czystości, gwarantującw ten sposóbperfekcyjną higienę.

Osłona parownika zapobiega stykaniu się przechowywanych
produktów z zimną powierzchnią parownika.

Precyzyjny,elektroniczny panel sterowania posiadacyfrowy
wyświetlacz i możliwość regulacji temperatury z dokładnością

do 1/10°C. Duży wyświetlacz zapewnia lepszą widoczność
temperatury panującej we wnętrzu urządzenia.

Oddzielniewłączane oświetlenie sufitowe LEDw modelach
z przeszklonymi drzwiami (MKv 3913 i MKUv 1613), gwarantuje

doskonałą widoczność przechowywanych produktów.

Sterownikwyposażonow zintegrowaną pamięć danych. Urządzenie
rejestruje minimalną i maksymalną temperaturę wnętrza, która wystąpi

już po osiągnięciu wskazanej temperatury. Funkcja zapisujewartości
min. i max. temperatury do 41 dni. Styk bezpotencjałowy: umożliwia

przekazywanie alarmów do zewnętrznego, zdalnego systemu ostrzegania.

Chłodziarki laboratoryjne Liebherr do przechowywania leków spełniają normę DIN 58345,
zapewniając tym samym najwyższe standardy ochrony produktów farmaceutycznych
szczególniewrażliwych na temperaturę.

W przypadku awarii zasilania, elektroniczny panel kontrolny jest natychmiast zasilany poprzez
zintegrowaną baterię 12 V i sygnalizujeawarię (optycznie i dźwiękowo) przez co najmniej 12 godzin.

Samozamykające się drzwi to gwarancjawygodyużytkowania
i stabilności temperatury wnętrza. Zintegrowany zamek

jest bardzo solidny i chroni przechowywane produkty
przed dostępem osób niepowołanych.

Chłodziarki farmaceutycznespełniające normęDIN 58345

Port dostępu (o średnicy 10 mm) umożliwia
zintegrowanie zewnętrznego czujnika
(np. PT100 lub podobnego) w przypadku
konieczności niezależnegomonitorowania
temperatury.

Temperatura jest ustawiona fabrycznie na +5°C. Modele farmaceutyczne wyposażono w dodatkowy
termostat zabezpieczający, który zapobiegaspadkowi temperatury poniżej+2°C w przypadku awarii.

Jest to funkcja gwarantująca dodatkowe zabezpieczeniewartościowych i wrażliwych
produktów przechowywanych w chłodziarkach farmaceutycznych.

Optyczne i akustyczne systemy alarmowe
ostrzegają w przypadku, gdy temperatura wnętrza
urządzeniaprzekroczy zakres +2°C i +8°C.

Ergonomiczniezaprojektowanyuchwyt dźwigniowy
umożliwia płynne otwieranie drzwi przy mniejszym

wstrząsaniu urządzeniem. Oznaczato, że przechowywane
próbki lub małe przedmioty są bezpieczne podczas

codziennej eksploatacji urządzenia.
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Interfejsy do podłączenia do systemów
dokumentujących i monitorujących, takich jak
SmartMonitoring, oraz styk bezpotencjałowy do
przekazywania alarmów do zewnętrznych systemów
zdalnego powiadamiania.
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Smart
Monitoring

Najwyższa jakość
Chłodziarki laboratoryjne Liebherrdo przechowywania leków spełniają wymogi normyDIN 58345. Optyczny i akustycz-
ny alarm ostrzega przy odchyleniach temperatury lub awarii zasilania sieciowego. Termostatzabezpieczający zapobiega
spadkowi temperaturyponiżej +2°C. Wszystkie urządzenia są wyposażone w złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe)

Chłodziarki farmaceutycznespełniające normęDIN 58345

Sterowanie elektroniczne.
Precyzyjny, elektroniczny panel kontrolny posiadawyświetlacz
temperatury z dokładnością do 1/10°C. Symbole wskazują aktualny
stan pracy urządzenia. W celu zapewnienia najwyższego poziomu hi-
gieny, elektroniczny sterownik jest płasko zintegrowany i wyposażony
w klawiaturę membranową. Temperatura jest ustawiona fabrycznie
na +5°C. Modele farmaceutyczne wyposażonow dodatkowy termo-
stat zabezpieczający, który zapobiega spadkowi temperatury poniżej
+2°C w przypadku awarii. Duży wyświetlacz zapewnia lepszą
widoczność temperatury panującej we wnętrzu urządzenia.

Zintegrowana pamięć danych.
Elektroniczny panel kontrolny wyposażony jest w zintegrowaną pamięć
danych, która dokumentuje maksymalne i minimalne temperatury
wnętrza, jak również każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia alarmu tem-
peraturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem
trwania alarmu. Dane te mogą być odczytane nawyświetlaczu.

służące do podłączenia alarmudo zewnętrznego systemuzdalnego ostrzegania.Wnętrze wykonane z tworzywa sztuczne-
go, ze stabilnymi i regulowanymi rusztamijestwyjątkowo łatwe do utrzymaniaw czystości, gwarantując perfekcyjną higienę.
Dzięki temuleki są zawszeprzechowywane w bezpieczny sposób.

Niezależnyczujnik temperatury.

Chłodziarki laboratoryjne do przechowywania leków umożliwiają
wykorzystanie otworu (średnica 10 mm) na tylnej ściance,
stworzonego w celu zintegrowania niezależnego czujnika temperatury.
Zewnętrzne dokumentowanie temperatury oraz komunikatów alarmowych.

Urządzenialaboratoryjne są wyposażone w interfejs szeregowy RS485
– za jego pośrednictwem można połączyć w sieć nawet 20 urządzeń
ze SmartCoolingHub, integrując je tym samym z systemem Smart-
Monitoring – lub też można korzystać z zewnętrznych systemów
dokumentujących i alarmowych. Ponadto urządzeniasą wyposażone
w styk bezpotencjałowy do przekazywania alarmów do zewnętrznego
systemu zdalnego powiadamiania.

Wysokiej jakości wnętrze.
Maksymalna higiena: bezspoinowe wnętrze wykonane
z tworzywa sztucznego jest wyjątkowo łatwe do utrzymania
w czystości. Głęboko tłoczone prowadnice zapewniają
stabilność rusztów i umożliwiają ich elastyczne przestawianie
co 32 mm. Osłona parownika zapobiega przymarzaniu
leków do tylnej ścianki.

Bezpieczeństwo zgodnie z normą DIN 58345.
Chłodziarki laboratoryjne do przechowywania leków firmy
Liebherr spełniają wymogi normy DIN 58345. Pozwalająna
przechowywanie leków w temperaturze roboczej od +2°C
do +8°C. Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrze-
gają przy niepożądanych odchyleniach temperatury
i awarii zasilania. Termostat zabezpieczający zapobiega
spadkowi temperatury poniżej +2°C. Ponadto urządzenia
mogą pracować w temperaturze otoczenia od +10°C do
+35°C i są wyposażone w zamek w celu ochrony przed
dostępem osób niepowołanych.

Oświetlenie wewnętrzne LED.
Urządzenia ze szklanymi drzwiami (MKv 3913, MKUv 1613)
są wyposażone we włączane osobno oświetlenie LED.
Zapewnia ono równomierne oświetlenie wnętrza oraz umoż-
liwia szybki i wygodny dostęp do przechowywanych leków.

Zintegrowane systemy alarmowe.
Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy
niepożądanych odchyleniach temperatury lub otwartych
drzwiach. Wszystkie parametry alarmu są wstępnie zdefinio-
wane zgodnie z wymaganiami normy DIN58345. Opóźnie-
nie alarmu można ustawić indywidualnie w zakresie od 1 do 5
minut od otwarcia drzwi. Dodatkowe bezpieczeństwozapew-
nia alarm optyczny awarii zasilania i alarm usterki czujnika.

Szuflada z systemem organizacyjnym.
Przejrzystyschowek zapewnia natychmiastowy wgląd w
przechowywane leki. Elastyczny system organizacyjny pozwala
na perfekcyjne zorganizowanie i efektywne wykorzystanie
wnętrza urządzenia. Przezroczystyfront zapewnia szybki wgląd
w produkty i w ten sposób pomagaw utrzymaniu stabilnej
temperatury w urządzeniu. Wytrzymałaaluminiowa obudowa
gwarantuje również optymalne chłodzenie. Pozwala to na
utrzymanie niskiego zużycia energii i dłuższe przechowywanie
leków.
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Chłodziarki farmaceutycznespełniające normęDIN 58345

Chłodziarki farmaceutyczne
spełniające normęDIN 58345

1 Mierzone przy temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C 2 Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzonąniestabilność w czasie pomiaru.
3 Max. fluktuacja zgodnie z normą EN60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Chłodziarki farmaceutycznespełniające normęDIN 58345 z systememorganizacyjnym
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MKv 3913
MediLine

386 / 278 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
480 kWh
+10°C do +35°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
6,1°C/ 3,9 °C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED,
włączane osobno
6 / 5
0
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
91/85 kg

7113333

9590380

9590387
na zamówienie

MKv 3910
MediLine

361 / 280 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
309 kWh
+10°C do +35°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
4,1°C/ 3,6 °C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

6 / 5
0
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
73/ 67 kg

7113333

9590380
9590231
9590387
na zamówienie

MKUv 1613
MediLine

152 / 109 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
369 kWh
+10°C do +35°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
5,1°C/ 4,9 °C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED,
włączane osobno
4 / 3
0
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
48/45 kg

7113333
9592697
9590521

9590387
na zamówienie

MKUv 1610
MediLine

142 / 109 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
273 kWh
+10°C do +35°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
4,3°C/4,6°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

4 / 3
0
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
41/39 kg

7113333
9592697
9590521

9590387
na zamówienie

MKv3913,wersja H63
MediLine

386 / 201 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
434 kWh
+10°C do +35°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
3,5 °C/ 1,5 °C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED,
włączane osobno
2 / 0
8
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
104 / 98 kg

7113333

9590380

9590387
na zamówienie

MKv3910,wersja H63
MediLine

361 / 202 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
309 kWh
+10°C do +35°C
R600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
2,7°C/1,5°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

2 / 0
8
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
86 / 81 kg

7113333

9590380
9590231
9590387
na zamówienie

MKUv 1613,wersja H63
MediLine

152 / 76 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
369 kWh
+10°C do +35°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
4,1°C/ 1,5 °C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane
pionowe oświetlenie LED,
włączane osobno
1 / 0
3
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
51/48 kg

7113333
9592697
9590521

9590387
na zamówienie

MKUv 1610,wersja H63
MediLine

142 / 76 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
273 kWh
+10°C do +35°C
R600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+5 °C
2,8°C/1,3°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w
kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
bezpośrednio po awarii
zasilania do min. 12 godz.
optyczny i dźwiękowy
RS485 / tak
przygotowane

1 / 0
3
440 / 420
ruszty z powłoką z tworzywa
sztucznego
45 kg
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
w wyposażeniu/ tak
prawe przestawne
44/42 kg

7113333
9592697
9590521

9590387
na zamówienie

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Temperatura otoczenia
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Napięcie / moc znamionowa
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gradient²/max. Fluktuacja³
Materiał obudowy/ kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Alarm braku zasilania

Rodzaj alarmu
Złącze/ styk dodatkowy
SmartCoolingHub
Oświetlenie wewnętrzne

Liczba półek / Regulowanepółki
Liczba szuflad
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)
Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt

Zamek / Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Przepustbrutto/netto
Akcesoria
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Ramy łączeniowe, białe
Szyna rolkowa
Nóżki
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Dodatkowe zamki (do 10 różnych kombinacji)
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Dla ochrony przechowywanych produktów przed niepożądanym dostępem, do chłodziarek laboratoryjnych można nabyć
dodatkowo do 10 kombinacji zamków. Dzięki temu w kilku urządzeniach można zamontować różne zamki, aby umożliwić
dostęp do danego urządzenia tylko uprawnionemu personelowi.

Akcesoria

Rusztzpowłoką z tworzywa sztucznego

Dodatkowe zamki

Do centralnego dokumentowania danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych kilku urządzeń zapośrednictwem złą-
cza szeregowegoRS485, dostępny jest specjalny konwerter interfejsów łącznie z oprogramowaniem dokumentującym LTM.
Ogółem można połączyć ze sobą maksymalnie 20 urządzeń i centralnie dokumentować ich parametry. W ramach dodatko-
wej funkcji można skonfigurować przekierowanie alarmu lub regularne raporty o stanie urządzenia wysyłane na maksymal-
nie trzy adresy e-mail. Za pośrednictwem dostępnych w handlu konwerterów interfejsów możliwe jest połączenie urządzeń z
komputerem poprzez sieć WLAN lub LAN. Wymagania dla oprogramowania: komputer z systemem operacyjnym Windows® .

Dla zapewnieniadowolnej aranżacji wnętrza, w razie potrzeby, możliwe jest wyposażenie urządzeniaw dodatkowe ruszty pow-
lekane tworzywem sztucznym. Stabilne ruszty wytrzymują obciążenie maksymalnie do 45 kg.

Konwerter interfejsów z oprogramowaniem dokumentującym

Ramyłączeniowe

Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest rama łącząca, która umożliwia połączenie modeli MKUv 1613 i MKUv 1610,
ale również pozostałych modeli z oferty urządzeń dla sektora laboratoryjnego. Umożliwia to ustawienie na małej powierzchni
kombinacji profesjonalnych urządzeń Liebherr. Aby zagwarantować optymalną stabilność, zestawy kółek nie mogą być
montowane na urządzeniach połączonych ramami. Kółka mogą być instalowane jedynie na pojedynczych urządzeniach.

Szyny rolkowe o wysokości 30 mm można zamontować we wszystkich modelach, aby ułatwić czyszczeniepod urządzeniem.
Zestawów rolkowych niewolno montować naurządzeniach, które są zainstalowane zapomocą ramy łączącej. Jest to dozwolone
tylko w przypadku niektórych urządzeń.

Szyna rolkowa

Wmodelach MKv3910 można zamontować regulowane nogi, aby ułatwić czyszczeniepod urządzeniem. Nogi są regulowane
w zakresie od 115 mm do 170 mm wysokości.

Nóżki


